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EEN WOORD VOORAF.

Ik kan niet dan dankbaar zijn, voor de belangstelling , die dit werk ondervindt , ook blijkbaar uit de nalezingen en aannterkingen, die van tijd
tot tad in De Navorscher worden opgenonten.
Dat er in een werk als dit, waarin zooveel duizende woorden behandeld
worden , geene misvattingen zouden tworlconten, grenst , zulks z al elk erkennen,
aan het onmogelijke, en daarom reken ik ook op de welwillendhcid en toegeeflijkheid van alien, die met de zwarigheden en moeilijkheden , aan de
samenstelling van zulk een woordenboek verbonden , bekend zijn.
De titel van dit werk belooft bovendien geen volledig woordenboek, maar
slechts eene bijdrage daartoe, era in het voorbericht wordt vermeld , dat, als
ntijn leaf tijd zulks toelaat , de later opgezamelde woorden in een supplement zullen vereenigd worden.
In afwachting hiervan dacht ik op het geduld ntijner lezers te mogen
rekenen , mane hierin heb ik mij, zoo het schijnt , vergist , want al aanstonds
heeft de Heer MOLENAAR de moeite genomen , eenige door hem gevondene
woorden in De Navorscher op te sontnten , en . dus getracht mij voor te zijn.
Wat nu de recensie van den Heer LEENDERTZ aangaat, ik dank hem zeer
voor de woorden , waarvan hij eene betere verklaring gegeven heeft dan ik ,
en zone aannterkingen, voor zoo ver zij gegrond zijn, kunnen mij ter nadere
volmaking zeer te stade komen.
Dat er hier en daar in mijn week eene onnauwkeurigheid voorkomt , zal
ik de eerste zijn one te erkennen. Dat ook mijn Recensent intusschen eventnin
onfeilbaar is, zou niet moeilijk te staven zijn. De gelegenheid daartoe kwant
reeds voor op het artikel Betrecken , en nu verwijs ik op de woorden walmt
(Hoofts Ged. D. I, bl. 162) en sonder fael (Der Minnentoep , Gloss. op Fael)
wactrvan het eerste door walm in plaats van door »gloed, vuur" , en het
tweede door zonder misslag, in plants van door »zonder missen" verklaard wordt.
Dit in aanmerking nentende zou men tvellicht in de kritielc van mijnen
Recensent den toon wat minder apodictisch mogen wenschen.
Ik heb echter eene grootere grieve. De Heer LEENDERTZ verliest uit het oog ,
wat door mij in de voorrede , vu , is gezegd. Men leest daar: elk heb
mij niet ten doel gesteld om de woorden etymologisch te behandelen , of mij
in taalkundige beschouwingen te verdiepen, daar mijn oogmerk slechts is, om
door mijn voorraad van verzamelde woorden , de tijdroovende moeilijkheid
van het opzoeken in de vele voorhanden zijnde glossaria onnoodig te maken,
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en daardoor inede to werken tot de beoefening eener grondige taalkennis en
der Oude Schrijvers.

Na deze mededeeling heeft de Heer LEENDERTZ het recht niet , at de gegevene
verklaringen, als van mij zelven afkomstig , to doen voorkomen.
Op deze wijze vinden wij baeck , door Prof. MEIJER, baelgie en bedacht zijn,
door Dr. vEnwus verklaard, afgekeurd. Het wooed baelgien , zooals ik het
in den Seghelijn van Jheruzalem gevonden heb , afgekeurd. Daarvoor wilde
hij bataelghien , door mij , in de plaats gesteld zien ; maar het ligt volstrckt
niet in nifjn plan, woorden eigendunkelijk te veranderen , als ik daartoe
niet dan onvoldoende bewijzen kan bijbrengen.
Wil de Heer LEENDERTZ zich het onuitsprekelijk genoegen verschaffen, jacht
te maken op al de onnauwkeurigheden, in de vele glossaria voorkomende,
en wil hij met dozen arbeid de Letterkunde verrijken , zoo zou eene afzonderlijke tekstkritiek , zoo ale Prof. DE VRIES ons van tjd tot tijd schenkt,
den beoefenaars onzer taal bijzonder welkom zijn.
Van het woord banden in :
En bandt het bloedigh sweirt toch eewigh in de schee ,
gaf ik de volgende verklaring : binden, vast doen zijn , of bannen in de beteekenis van op eene bepaalde plaats doen blijven. Het eerste wordt door den Heer
L. verworpen, en zeer apodietisch zegt hij: »Men bindt geen zwaard." Ik voeg
hierbij : Dzeker met goon touwtje" maar in eenen figuurlijken zin kan binden
voor vast doen zijn zeer good verdedigd:worden , of zou men niet kunnen zeggen :
ik bind u aan uw woord , ik wil mij aan die belofte niet binden, enz.
Op het woord baren heb ik drie bijbelplaatsen, aangehaald , zij zijn de
volgende:
Sy ontvangen nioeyte ende baren ydelheit.
Wie baert den rijm des heniels?
Gy en weet niet wat de dagh sal baron.
Ik heb dit baren verklaard door voortbrengen veroorzaken. De Heer L.
keurt dit weder of en wil daarvoor in de plaats gesteld hebben, »ter wereld
brengen". Ik betuig ronduit, dat ik in gezegde aanhalingen het woord
voortbrengen blijf verkiezen ver boven ter wereld brengen , en ik geef elken
deskundige in bedenking of het laatstgenoemde woord het denkbeeld daarvan
beter teruggeeft dan het eerste?
Met een staaltje van kritiek, die niet van de eerlijkste soort is, wil ik
voor dozen keer niijne aannzerkingen besluiten.
In Der Minnenloep, door den Heer L. uitgegeven en verklaard, leest men
(B. 1, vs. 1548 en v.v.) van Ariane, die op Naxos in harm slaap door
Theseus verlaten was, de,volgende regels:
Dose eerbaer vrouwe van hogher love
Heeft haer vanden slape bedaert
Ende is ghegaen, ter haven waert ,
Doer si schip noch mensche vant.
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Slaan wij nu het glossarium op, dan vinden wij voor: »hem bedaren",
ale hoofdbeteekenis , »bedaard worden" aangegeven. Ik heb deze verklaring
woordelijk overgenonten , niet vermoedende , dat ienzand , van zulke uitgebreide taalkennis , hierin eene onnauwkeu righeid zou hebben kunnen begaan ,
en echter het is zoo. In zijne recensie konzt hij tegen deze verklaring op en
zegt : bedaard worden kan het daar niet beteekenen, ntaar wel : zij ontwaakte.
Hadde hij daze onjuistheid nu op zich zelven toegepast , en ruiterlijk erkend
dat de foul aan hem lag, dan ware zulks eerlijk geweest , maw' nu laat
het aan het oordeel van anderen over een naant aan eene kritiek te
geven , die eigen misslog verbloenzt onz Bien op een ander ever te brengen.

C.
Cebol. Uie, pref.

Zie CIBOLE.
Cedryn, cedrijn. Van. cederhout.
Kameren waerre diere ende fiju
Daer in ghemaect alle c e d r y
Rymb. vs. 11624.
Daer is of sprat, dat houtin huus
Was lanc .C. cubitus ,
Ende .XX. hooch, ende .1. wijt,
Ghecamert met groter delijt,
Al van planken cedr ij n.
Ibid. vs. 11821.

Cedule. Lijst. Een kist , — — — daer in waren alrehande c e d u 1 e n ,
YERWIJS Oorl. van Hert. Albr.

roerende vander Vriescher reysen. Dr.

bl. 298.
Ceel. Gedrukt of geschreven bewijs van betaalden impost en dus
gelei-biljet voor het vervoeren van goederen. Wdb. op HOOFT en Wdb. op
BREDERO.

Cefer. Kever.

KIL.

Ceiser. Palmwijn.
Die helighe Gheest sal in hem sijn,
Henne sal drinken ceiser no wiju.
Rymb. vs. 21062.

Cekel. Zie SEKEL. Sikkel om koren to maaien.
Celarie. Zeker verwarmend kruid. Wdb. op HOOFT.
Celeris. Selderij.
Wa Celeris me sent, en oly, da bay ons
Was seer is in estiem.

HUM Korenbl. I, Wiz.
Celicie. Haren kleed. Ende doet wt dijn clederen ende doet een
celicie an , ende ganc wel vroe ten coninc. Pass. Wijnt. P. Iv , c,
Gant totten aertschen bisscop ende segt hem dat die ghene, om wes
ere du die misse (lades, sijn cilicie hevet ghenaeyt. Ibid. f o. cxlij , c.
1
H.
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CEMBE.—CES.

Cembeel. Tornooi , strijd , gevecht, en bij uitbreiding kamp, plaats
waar gestreden wordt. Zie ROQUEFORT op »cembel."
Malart besette dat c e ni b eel,
Sinen here, den vromen Loyhiere
Gaf hi deerste batailge sciere.
Roman van Gallen.

Como (Mine). Vloek uit semmi ontsproten (zie dit woord). Zie HUYDECOPER op STOKE, II, 470 en ZIEMANK, Mittelhochdeutsches WOrterbuch
op

>ism" en 1>semmir."
Wrake over den quaden Vlarninc
Die m i n e c emo hebben gemort.
VELTH. Sp. H. fo . 264.

LONG mine corm door
»mijn yolk" vertaalt, is mij nog onbegrijpelijker.
Cenakel. Spijskamer , van het Lat. »coenaculurn." Dat grote c en a k el

Deze pleats is mij niet helder, doch hoe LE

daer xpus met sijn iongeren at. Pass. Som. fo. xxviij.

Cenderen. IJzervonken, hamerslag.
Cons. Cijns, schatting.

MEYER.

Hi (Alexander) offerde — — —
Selver, goat ende thierheiden
Ende gaf se van alle cense vri.
Alex. B. III, vs. 779.

Ceraste. G ehoornde slang.
Doe quam daer menech scorpioen ,
C e r a s t e n, die noch leedere doen.
MAER.L. Sp.

H. 40 . ed.

I

P. IV B. XLV, vs. S.

CeremoniOn. Groote omslag of toestel. Dat een zeekere bergh , — —
daar van ons met handtgeweer veel schaade wierde gedaan , door de
steilte en diverse traverssen , die daar waaren gemaakt, niet accessibel
was , ende het een en 't ander niet als met ceremonien aangegrepen
zoude konnen worden. Leven van De Ruiter, f o. 900, r. 9, v. o.

Cerimonie. Plichtpleging. Wdb. op HOOFT.
Ceroon. Zekere zalf. PL.
Certeyn. Zeker. Passim. PL. Fr. en Eng. zwertain."
Certeynlick. Zekerlijk. Ibid.
Ceruyse. Blanketsel , loodwit. PL.
Ces. 1) Schatting, cijns , opbrengst , last. Zoe selstn ART WOUTER ende
dyn Nacomelingen vier scelling Vriescher munten ons en onse Nacomelingen onder een naam van een' cess elckes jeers betalen. Clerk u. I.
L. bl. 68.

CESSE.—CETIIN.
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2) Akte van faillietverklaring. Wdb. op WIEDER°.
Met een respijt oft brief van c e s s e.
Handel der , Am. bl. 20.
3) Kerkelijke ban. Zie ROQUEFORT op »ces" van daar sin cesse doen
staan".

Cesoen. Belang volgens LE LONG, doch de verzamelaar en bewerker
van de woordenlijst der M. v. N. L. set, niettegenstaande deze verklaring,
er een vraagteeken bij.
Elc seide daer nu syn c e s o e
VELTH. Sp. Hist. fo. 313.

Cesse (In) doen staen. In den, kerkelijken ban doen.
Hute desen soc sant haestelike
Be paeus neder, ende dede saen
Vlaendren in cesse st a e n.
KAUSLER , Reimchr. vs. 8446.

Cessen. Zie CISSEN.
Cesseren , eessieren. Ophouden. Fr. »cesser,"
Weduwe was si , seit die serifture,
Ende en cesseer de nemmermeer ure,
Sine was inden tempel, sunder rasten.
Esp. B. II, 0. 17, vs. 144.
Want die duvel altoes begheert
Den mensche to become, ende niet en c e s s e e r t.
Beatrijs, vs. 66.

Zie nog Lane. II, vs. 32505, vs. 33340 en vs. 34752; Walew. vs.
7804; Rymb. vs. 5556.
Cessy, eessie. Het zelfde als CES.
Hct voorschryven van cessie, hetwelk men besolliciteerd.
F. RYK,

De hedendaagsche Bankroetier, bl. 21.

Cestes. Gordel , ceintuur.
Die eenen Cestes gord welrieckende om uw lenden,
Daer aerdigh nest'len in der Minneguytjens beuden.
VONDEL , door V. L. I, 374, vs. 851.

Ceter. Zekere drooge schurft , die aan de kin begint , en het gansche
aangezicht overloopt.

Ceteraehtig. Onderhevig aan de kinschurft. PL.
Ceteren. Beven , rillen , sidderen. RIL.
Cetijn cetin. Het sittim-bout der H. S.
Dat hout, daer dat glas in stout
Was licht ende vast, mule heet c e t ij n.
Rein. door WILLEMS , vs. 5596.
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SETIJN.—CHYER.
An die noort side daer jeghen edit
Stoet ene tafle van houte c e t i n.
Rymb. vs. 4753.

Chapele, chapiele. Bloemkroon, hoofdkroon of ander hoofdsiersel,
Zie

ROQUEFORT.

Ch a p el e met guldinen spaerken.
KAUSLER , Die Rose, vs. 8645.
In de Roos, door Dr.

VERWIJS

in het Licht gegeven , staat c hap i el e.

Cheyns, eheins, chens. Cijns, schatting, belasting.
Dat men eheins gaf int lant.
Lsp. B. 1, C. 44 , vs. 34.
Na Arsamus ward in Persi
Daris sijn sone coninc vri.
Die sette doe enen, Saraballe,
Over die van Surien alle
(Die was .j. Samaritaenl ,
Die den c hen s soude ontfaen.
R3mb. vs. 18414.
Zie nog Lsp. B. II, C. 15, vs. 49;

MELTS STORE,

B. I, vs. 1138.

Chelle. Gel, celle.
Een quam in sire e h ell e n
Dia viant selve vander hellen.
MAERL. Sp.

Hist. V. ed. III P. II B. XXX VI, vs. 1.

Chevauchye. Troep of afdeeling paardevolk.
Het quamen rijdende hunt Audenaerde
Rene c e v a u chye tEeke.
KAUSLER, Reimchr. vs. 9327.

Chieftein , civitein. Bevelhebber, hoofdman , hoofd. Eng. »chieftain."
Doen die chi eft e i n vernam dat,
Pat men voer Rode striden sonde
Sende hi derwaert , alsoe houde ,
Om dat hi ten stride woude wesen.
Brab. Yeesten B. V, vs. 3647.

Chiere. Gelaat , voorkomen.
Die knape keerde uten hove sciere ,
Hine hadde gene dode ch i e r e,
Hi reet blide achter die port,
Up ende neder, weder ende vort.
Ferg. naar het HS. vs. 720.

Chyeren, Versieren , opschikken.

CIIYER.—CIIIJSE.
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Dat sij n mannen ende wijf,
Die chyeren behaghelic haer lijf.
.X. Plaghen, vs. 2258.

Chierf. Slaafsch, onderworpen. So eyghin ende so ehierf houdense
de broedere en de zustre den zieken onder henilieden. Belg. Mus, VII, 92.
Chierheit, cierheit. 1) Pracht , sieraad, kostbaarheid, luister,
Ende toende eeme (hem) sine c i e r h e d e.
Alex. B. VI, vs. 629.
Daer Bach hi menegerhande liede — —
Die eem algader gulden dochteu
Vander cierheit die si brochten.
Ibid. B. IV, vs. 1165.
Zie vender Lsp. B. I, C. 21 , vs. 28; ibid. B. II, C. 4, vs. 41 ; ibid.

B. II, C. 14 , vs. 33; Mloep. B. II, vs. 2583; Beatrijs , vs. 178; Lane. B.
Prozast. bl. 55.
HI, vs. 3464; D r. V.
2) Schoon , verrukkelijk , fraai oord.
Als hi was binnen dier cierhei t,
Alex. B. V, vs. 1021.

Chierlije , chierlic. Adj. Kostbaar, prachtig , sierlijk.
Boven die haghedochte, alsmen zeit ,
Daer Sinte Laurens in leit ,
Dede hi een kerke maken
Van zere chierlik en zaken.
Lsp. B. II, C. 45, vs. 198.

ivlit eenre croen van gouden fijn ,
So chierlic, dattet was wonder grout.
Mloep. B. II, vs. 3177.
Zie nog ibid. B. I, vs. 346; ibid. B. IV, vs. 1233.

Chierlike. Adv. Op eene kostbare, prachtige , sierlijke tvijze.
Den kindren dede hi linwaed ane ,
Ende ghordedse chi erli k c, is wane.
Rymb. vs. 5274.
Daer bi so stonden .ij. lyoene
Bi elker hant , ghemaect chierlik e.
Ibid. vs. 11865.

Chijns , ghijs. Cans. PL.
Chijse (Met goeder). Zoo als het past of betaamt.
Op dat ghy Violieren met go e d e r c h ij s e,
In dancke ontfaet der Lelien Devijse.
Antw. Spelen van Shine ,

211.

6
Chingel. Loan , die een

, hosted or stad omringt of omsluit, singel.

Des nachts quam hi over die chi n gel.
Mloep. B. II, vs. 3134.
Chissen. Doen ophouden , doen bedaren. Zie verde!.

CISsEN.

Hi sal c hi s s en winter ende snee
Met enen worde, sender waen,
Ende droeghe over die zee gaen.
Het Boec vander Wrake, vs. 1767.
Choen. Koen , stout , dapper.
Arestis, die vorste eh o en,
Creechse daer na , des sijt gliewes ,
Bij wisen rade van Pallades.
Mloep. B. IV, vs. 1598.
Choere , chore. Keur,, evettelijke bepaling. Omme zonderlanghe
vrienschepe dar wi bi minnen de portres van Middelburg, gheven
wi hem dese cho er e. D r. V. -U. Prozast. bl. 4.
Christeloos. OnchristelUk.
De Mann, die Hofwijck stichteu
—
Heeft wijsselick gedami
Den vromen voorgestaen , beschoncken en gevoedt,
Den boosen 't hoofd gebo'en , een Christelick gemoed
In 't Chris telo o s gewoel van Haegh en Hof behouden.
OIUYG. Korenbl, I , 375.
Christen. Christenen.
Het was een kloecke raed
Van een vernuft Soldaet ,
Soo by de Wilden sagh der C hristen dood verijlen
Met haer' vergifte Olen;
Korn, seid hy,, Generael , betaeltse fijn met iijn ,
Smeert ghy pock uw Geschut en Kogels met feniju.
Ibid. II, 98.
Christmaant. December. PL.
Cibol, cyboel. Kleine snort van uie.
Niet en werden bier vergeten
De cib o len altijts groen.
HONDIUS

Moufe-sehans, bl. 135.

Een cyb o elk en boven alien,
Vinde ick van seer goet bevallen.
Ibid. bl. 501.

Ciboreye. Cichorei , andijvie.

NIL.

CIBOR.—CIJS.
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Ciborie, zeborie. In het algemeen vat, in bijzondere opvatting ook
kelk, ouwelvaas. Bet menschelijk lichaam, wordt somtijds ook een vat

genoemd, en van daar dat men van den Godmensch leest , ofschoon
met eene andere spelling :
Dat hi in donb esmette z eh ori e (nam. van Maria
Wou rasten.
Belg. Mus. 1X, 60.

Op alle c i b or i e n, Monstrantien ende Sacramenthuyskens moeten
cruysen staen. MARNIX, Byencorf 1645, bl. 165 v°.
Cicer. Erwt. PL.
Lever geve ick uyt mijn stof
Cicers.
noNni us , Moufe-schans , 51. 168.

Onder die legumina soe zyn dye boenen die meeste ende die lupinen ,
ende die middelbaer dat zyn cycer en erwitten en fazoli. BARTHOL
ENOELSM. Van de Propriet. der dingen, 1485, B. XVII, C. 97.
Ciepel , ciepelken. Prei, soort van look of uie. Wdb. op BREDERO.
Cierage. Pracht , pronk, luister.
In 't ditiftig velt om hoog
Heeft Goat des werelts oog ,
De Son, een hut vergunt ,
Waer uyt by toebereet
Als eenen Bruydgom treet ,
Die in cier a gie uytmunt.
voNnzL , door v. L. II, 152.

Ciere. Even als CIIIERE beteekent het eigenlijk gelaat, workmen,
zoowel in eene gunstige als ongunstige opvatting. Van daar beteekent
»goede of blijde tier maken" zich blijde en vroolijk aanstellen , en dewijl
dit voornamelijk bij feestmaaltijden het geval is, zoo wordt c i e r e bij
uitbreiding ook voor eene goed aangerichte tafel, enz. gebezigd.
Bette, nu maect ons blide c i ere!
Eest al ghereet om eten to gave.
Horae Belg. VI, 45.

Men heeft u alien plaisier ende ciere aengedaen. St.-Bijb. Ezech.
XXVIII, Kantt. 31.
Cieren. Slempen, brassen. Km.
Cierheit. Zie CHIERHEIT.
Cierstroom. Springvloed. JUL.
Cyfel. Ajuin. PL. op AYIUIN.
Cijs. Accijns, belasting.

Cla—CIMME.
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Kan men beter kroegen vijnen,
Als de stapel van de wijnen ,
In broer Gommers paradijs ;
Om to leppen sonder c ij s.
VONDEL, door v. L.

III, 71, vs. 22.

Verleyder, die het volck vervoert van Moses baen,
Den heylgen Sabbat breeckt en hindert cij s to geven.
VONDEL, door V. L. HI, 89, vs. 117.

Cyclat. Kostbare *len stof. BILDERDIJK, Nieuwe T. en D. V. IV, 77.
Cikie. Sikkel , zeker gewicht. Ghi selt weten dat elke ci k I e,
den ghewichte des heilechdoems, ene once bediet. RUUSBR. Tab. I, 242, r. 20.
Cikoren. Cichorei, andijvie. Laet olyven my voeden , cik or en en
lichte maluwe. VONDEL door v. L. IV , 439.
ScheertingCicuit. Schadelijke , vergiftige plant. Lat. » cicuta" d.
kruid, dolle kervel.
Jae zelver oock 't feniin
Van nachtschae en Cicuit moordade.
STALPAERT VAN DER WIELEN, T Cieraat enz. 1622, bl. 114.

Cilicie. Zeker kerkgewaad of liever haren kleed. Lat. »ciliciunz".
Ende segt hem dat die ghene, om wes ere du die misse dades , sijn
cilicie hevet ghenaeyt. Pass. Wijnt. fo. cxlij , c.
Cymbre. Muziekinstrument, waarschijnlijk een rinkelbom.
Daer sijn in vedelen ende tamburen,
Cytolen, c ymbr e n, tallen huren.
KAUSLER, Die Rose, vs. 9306.

De Roos, door Dr. VERWIJS uitgegeven, heeft »cytolen en tyrnbren" en
deze is wel de ware spelling.
Cimmel. Zekere bloemsoort.
Geer bloemen schaersheid hebt gy hier ;
Van boomvruchten he volt',
De pallem buigt , den Eg'lantier
Riekt soet , de cimm e 1 krult.
OUDAAN, Podzy,

II, 128.

Waarschijnlijk is dit woord eene verbastering van cimbel, dat weder
eene verduitsching zou zijn van cymbalaria, eene plant ook tot onze
flora behoorende, en die van de muren naar beneden afhangt en dan
met de toppen wel weder naar boven omkrult. Is dit vermoeden niet
aannemelijk , dan zou het wel kunnen zijn , dat order cimmel verstaan werd het cycla in e n welks vruchtstelen zich order bet rijpen der
vruchten opkrullen als een horlogeveer. In de oudste Nederlandsche Botanische werken komt deze naam niet voor.

CYNAM.—C1P.
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Cynamomt. Kaneel. Ende van eynamo In t de helft. Bijb. van 4477,
Exod. XXX, vs. 23.
Cyndaelkijn. Neusdoek , zweetdoek of doek in het algetneen van
fijne dure zijde.
Ende gaf hare sijn vingerliju
Ende andere cleenode fijn
In een c y n d a e l k ij n gewonden
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. III B. XXII, vs. 49.

Cinghel. Het zelfde als GENDER, dus vonk van gesmeed wordend Ozer
of hamerslag. Km.
2) Buikriem voor paarden. KIL. PL. Eng. »cinyle".
Cingelen. 1) Bezetten , beplanten.
1)aer de bosch-gelijcke Reeden
Rondom uw' gekropte Steden ,
Die de Welvaert overstroomt,
Cingelen met swart geboomt.
HVYG. Korenbl. I, 454.

2) Omringen.
Een doornen heyning cingelde thuys na zijn behagen.
COORNHERT, Odyss. 1605, II, 14.

3) Een paard den, buikriem aandoen. PL.
Cinglatoen. Kostbare Oostersche stof.
Wel .XXX. graven tenen male,
Die gepareert waren wale,
Al gecleet met cinglatoe n.
Karel de Gr. Fr. V, vs. 205.
Die cleder van cinglatoe
Alex. B. VI, vs. 431.

Cinck , cincke. Blaashoorn , schalmei, trompet.
Cincksen, sinxen. Pinksteren. Km.
Cinnamon. Kaneel. PL. Eng. »cinnamon".
Cin.nober , cynopre. Vermiljoen.

KIL. I'L.

Met cynopre ghevaerwet root.
Walewein, vs. 7244.
Van cinopre ende van lasure,
Van selvre ende van goude pure.
Ibid. vs.

7897.

In de Oudvl. Ged. van BLONIMAERT wordt gesproken van yroene cynopre.
Zie D. III, bI. 424, vs. 51.
Cip. Voetboei voor misdadigers. KIL. Fr. »cippe".

CYPAU.
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Cypau. Quid ?
Al maken si daer haer cypau
Te vechten hadden si cleinen wille.
VELTHEM. Sp.

H. fo. 259.

Waarschijnlijk is dit woord het zelfde als sippaus, voorkomende op
LE LONG verklaard wordt door : valsche ontschuldi-

fb. 360, dat door

gingen en beloften. De vraag is', of de beide woorden werkelijk bestaan
hebben , en of de lezing juist is.
Cypel. Prei. PL. Het zelfde als

CIEPEL.

Cyperen. Beven, trillen. Wdb. op BREDERO.
Cypollen. Prei. PL.
Cirat. Quid? Goede sier. In het oud Fransch had men de werkw.
»chierer" en »chierir" voor faire bonne there, se rejouir, zie ROQUEFORT ,
en van deze w.w. schijnt cirat eene afleiding.
Die .viij. die gesellen warms,
Wel gelieve, ende jam van jareu
Lagen in eene cir at doe,
Ende waren ongewapent toe.
Lane. II, vs. 32930.

Ciroken. Tjilpen. KIL. MEYER.
Cyrograef. Handschrift.
mare selverin wit,
Hem leende hi
Ende bescreef wel vaste dit
Met cy r ogr a fen, als men nog pliet.
Rymb. vs. 15197.
Om dattie vorwarde si stare ,
Hebbic ene e y r o gra fe van hem.
Ibid. vs. 15479.

Cissen , chissen , cessen. Intr. Ophouden, stilhouden , bcdaren.
Die winde c i s t en also dat
Nerghent en roerde een blat.
Lsp. B. II, C. 11, vs. 53.
Si ne wisten wat laten, no beginnen,
Want dat weder en c e s te niet.
VELTH. Sp. H. fo. 390.
Zie ook Meliboeus, vs. 106.

Cissen , chissen, cessen. Trans. Does ophouden, does bedaren ,
Daer binnen valsche elerke
Saeiden in die heilighe kerke

CISSEN.—CYTER.
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Van onghelove vele twiste,
Die Kaerle ails c hist e.
Lsp. B. II, C. 50, vs. 56.
Si was die hoveste die men wiste ;
Alle quade dinge si chist e.
VELTH. Sp. H. fo. 333.

Cissen, chissen , cessen. (Zonder). Zonder ophouden , voortdurend.
Dese ordineerde alas
Dat men ',Indica me, Dens"
Voor den introitum vander missen
Segghen zoude zonder cisse n.
Lsp. B. II, C. 48, vs. 240.

Cissiertje. Erwtje. Wdb. op BREDERO.
Ende hij quam totter groter
Cisterne , cysterne. Waterput.
eister nen, die in sochot is. Bijb. van 1477, I Sam. XIX, vs. 22.
Som vloen si ter selver ure
In cisteruen ende in haghedochten.
Rymb. vs. 34031.

Citeide , citheid. Stall. Fr. »cité", Eng. »citty".
Van danen quam hi ten edelen dale
Dat no. .j. zee es al te male
Doe stonder inne . 0 . cyteid e.
Ibid. vs. 1549.
Want hi wilde weten tghetal
Van al den conincriken
Die den Romeynen moesteu wiken,
Ende hoe meneghe citheid dat ware
In elken rike haven tare.
Ibid. vs. 21203.

Citer , cyter. Citroen.
Mijn hart bezwijkt, en schijnt het lichaem te verlaeten,
En wenscht om sap van zielverquikkende granaeten ,
Vervult met Nektar, zoet of amper in den mont,
Met citer s, en het ooft dat nit Sineeschen gront
In Spaensche lucht verplant, besehaemt den blos der rozen.
ANTNOIDES VANDER GOES , 'ClOOT BIRD. I, 63.

Hael C y t e r s, me goe Maets ,
Dat bennen Appele! hael Cyters en Yeranje.
HUYG. Korenbl. I, 610.

Cyter. Citroensap. Wdb. op BREDERO.

CYTOE —DAADT.
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Cytoelre. Citerspeler, speelman. Mer nu so haelt mi enen c yto elr e.
Bijb. van 1477, II Kon. HI, vs. 15. Ende doe die cytoelre speelde op
die cytole. Ibid.
Cytole. Citer , snareninstrurnent , buitengewoon zacht van toon.
Daer sijn vedelen ende tamburen ,
Cytolen ende tymbren tallen ure.
Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 9480
Zie nog Alex. B. V, vs. 1042.

Citroniers. Citroenboomen. Wdb. op HOOFT.
Citrullen. Pompocn, katebas, kauwoerde. PL.
Citteren. Sidderen , beven, huiveren. KIL. en MEYER.
Civitein. Iloofd, hoofdman. Zie CHIEFTEIN.

D.
Da. Daar.
Hi ginc int pawelgioen sonder sparen ,
Ende groette hen ellen , die d a waren.
Lane. II, vs. 3552.

Dae. Invert'. van doen. Deed, narn. Wdb. op HOOFT.
Daeden. Doen, handelen , verrichten. KIL.
Daedingen. Een vergelUk treffen, een bestand stuiten.
De minnaer zet de staetzorgh nit den zin ,
En volght alleen den standert van de min,
Belegert dit kasteel in zijn gedachten ,
Treckt of en aen op de iDgestelde wachten ,
Houdt spraeck , genaeckt van verre nacht en dagh ,
Bespiet waer by het hart bestormen magh ,
Op hoop of zy het endtlijck op moght geven ,
En da edin gen, behoudens lijf en leven.
VONDEL , door v. L. VII,

771, vs. 52.

Daadt (Ter) brengen. Ten uitvoer brengen Wdb. op HOOFT bl. 465.
Daadt (Ter) komen. Geschieden , gebeuren, plaats hebben. Ibid.
Daedlijek. Inderdaad , tvezenlijk.
De Faem — —
De deughden grooter maeckt als zy wel daedl ij c k zijn.
VONDEL , door V. L. I , 386, vs. 1266.

Daadtlykheit , daatlykheit. 1) Willekeur, geweld. Wdb. op HOOFT.
2) Krijgsonderneming. Ibid.
3) Bedriy. Ibid.
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DAATV.—DAEN.
Daatvaardig. Tot hulp Nereid, bereidvaardig. Wdb. op BREDERO.
Daegraden. Dagen , dog worden. Ibid.
Daeye. 1) Dadel , vrucht van, den dadelboom. PL.
2) Meisje, deerne.
Myn zinnen die haeyen naer de zoete 1) a eye u,
Sy is zoo minnelijck.
Handel der Am. bl. 400.

Daeck. Nevel, mist. KIL. PL.
Daecken. Nevelen , misten.
Daeckeren. 4) Een trillencl, Ilikkerend licht van rich
schitteren, flikkeren. Ibid.
2) Zich snel heen en weer bewegen. Ibid.
Daeckerigh. Nevelachtig , mistig. Ibid.
Dael. Dal. Ibid.
Dael (De) Het dalen of het nedergaan. Wdb. op HooFT.
Dael. Bijw. Neder.

afgeven ,

Verheffende die nu tot boven in de lucht,
En wirpze dan d a e 1.
S. COSTER, IthyS, Id. 18.

Moeloose Goon ! siet d a e 1.
Ibid. bl. 32.
Ick sack van boven d a e 1.
Be zelfde, Spel van de Rijeke-Man , 1615, bl. 28.

Dael (Te). Nederwaarts , ten onder.
Bat quaet woudt gy omvangen
End' alle logentael ,
En boven 't goet dat quaet aenhangen ,
Ghy had al lief (hoort dit verhaeB
Bat den goeden bracht to dael.
Sauter Liedekens, 1584, Ps. 51.
Het mochte gescien teenen mael,
Bat valscheit neder viele to dael.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. VI, 148,

Daele. Steenuil. telL.
Daeltje. Kuiltje.
Haer wangen als een coos , met d a e 1 tj e s schoon vercierd.
STARTER , door D r. v. VL. bl. 230.

Daen. 1) Daar.
— — — ende doemen van d a e n
Leden sonde.
MCLIS STOKE, B. IX, vs. 1312.

DA EN.—DAER.
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Ende als by dit Casteel gedestrueert hadde, keerde by van d a e n.
Clerk u. 1. L. bl. 8.
Zie nog ibid. bl. 96;

HILDEG.

Ged. bl. 13, vs. 65; Alex. B. VII, vs.

311 en 657.
2) Van waar.
Vaert weder d a e n ghi quaemt.
mr,Lts STOKE, B. V, vs. 341.

Daenken. Reebok. En.
Daer. 1) Wanneer.
Daer up hem quamen die viaude
Saghen die heidine .vij. man
Up orsse, die de joden dan.
Leedden, daer si voeren ten stride.
Rymb. vs. 19122.

Zie nog Heiin. der Heim. vs. 1057.
2) Orodat , detvijt.
Meestren ende lereren sijn
Ghevaren in die helsche pijn ,
Baer si selker leren woonden by ,
Die daer valsch gheheten si.
Die .X. Plaghen vs. 1062.

Daer ane. Daarbij , daarop, daarenboven.
Die prencen senden daer an e
Boden om hem te vane.
Rymb. vs. 24267.
Des vierds daghes maecte daer ane
Onse Here Sonne ende Mane
Rude die sterren.
Ibid. vs. 207.

Zie vender ibid. vs. 1008, 5458, 6470 en 7348.
Daer ter tijt. Toen, op dien, tijd.
Oeck dancten si God der liever maren,
Dat hoer beer wel mocht ontbaren
Itoerre ghiften daer ter t ij t.
HiLDEG. Ged. bl. 24, vs. 247.

Daer toe. Alsinede , daarbij , bovendien , daarenboven. Wdb. op
BRUER°.

En daer toe de vrye Vries

Meer en meer in vryheyd wies.
TONDF.L , door T. L. 111, 81, vs. 67.

DAER.—DAESE.
Die mi mine scone lier
Met siere list verliesen dede,
Ende daer toe mine oren mede.
Rein. door D r . JONCKBL. vs. 996.

Zie nog

VANnER VEEN ,

Zinneb. bl. 41 , reg. 11.

Daer wi staen. Dadelijk , op staanden voel.
Sone mogestu mi Met ontgaen,
Dune suls mi lonen daer wi s t a e n.
MAERL.

Sp.

4°. ed. T P. III B. XXVII, vs. 42.

Daaraf. Daarvan. U. W.
Daarenbinnen. Binnen zekeren tad. U. W.
Daarentussen. lntusschen middeterwiy. Wdb. op HOOFT.
Daernare. Met dat at, desniettemin.
Nict bedie , mocht also bi desen
Kinde bi mire beden wesen,
Dat hi gracieuser riddere ware
Dan een ander, is wilt wel d a e r n a r e,
Want het donet mi scone wesen.
Lane. IV, vs. 9304.

Daert. Pig.
Bekeert. u, eer u de doot verrast met hareu daer t.
HO UWAERT ,

De vier Wterste , bl. 326.

Daes. Voor de aes. Het aanloksel , de bekoring.
So is meer nam dat solaes ,
So mine herte meer viel op daes
Ende vaster in den strecke van minnen,
Dat mi vine in alien sinnen.
Dr.

Daes. Znw. 1) Paardevlieg.

KIL.

VERWIJS ,

Die Bose, vs. 3458.

De d a z e n komen in het Land met

de Walen op Thourouts kermis. Vaderl. Mus. I, 214.
2) Dwaasheid, grit , kuur.
En naulijckx kan s'een veer weer van haer mont afblazen ,
Of aveluynt weer heen en hout haer Dude d a s e u.
Coli Compas , 1665, hi. 3.

Daes. Bijv. nw. Dwaas, zot.

KIL.

Ic mach wel heten d a es caproen (zotskap) ,
Dat is metten genen wille gaen
Die ter minnen dienste staen.
Ferg. Haar het HS. vs. 2106.

Daeseard. Zot, dtvaas, uitzinnige , zinnelooze ,
mensch.

KIL. NIEYER,

eigenzinnig
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DAESB.—DADE.
Daesbollen. Seeizebollen , waggelen.
Ghi staet ende daesbolt als een kieken.
Horae Belgicae, VI, 110 , vs. 160.

Daese. 1) Zot, zinnelooze, dwaas, het zelfde als
2) Tuinspook , vogelverschrikker. Ibid.

DAESAERD. KIL.

Daet. Datum, dagteekening , tijdsbepating , tijdstip.
Alse men den d a e t gescreven vent
Van der geborten ons heren.
Limb. B. XII , vs. 1394.
Om langhe to dueren, ja t' eenwigher dater.
VAERNEWIJCK in MELTS STOKE , III, 123.

Daet , of daadt (Ter) bren.gen. Ten uitvoer tvengen. U. W.
Daet (Syn) hebben met. Zijn genot , vermaak hebben van.
Ende die oec niet met Kinde gad,
Daer met heeft hi altoes syn d a e t
Nacht ende dach, tot dat si dan
Kint draget.
VELTH. Sp. H. f0 .

Daetigh. Door daden. Wdb. op

11.

HOOFT.

Daatlyk, daetlijck. 1) Zoo even, kort geleden.
Het d a e t l ij c k juychende hof en vrolijcke paleys
Geeft no

naeren galm.
VONDEL , door V. L. II, 499.

2) Door de daad bevestigd, bewaarheid. Wdb. op

HOOFT.

3) Met of door daden. Ibid.
Daatlykheit. Geweld. Ibid.
Daetlijkheit (Met). Met of door daden. Ibid.
Dabbelen. KnUpen , kneden , fommelen, flodderen. Km. D.
Proeve. Met de voeten int slijk d a b b e l e n.

DE JAGER ,

PL.

Dabben. Het primitief van

DABBELEN, met de zelfde beteekenis.
Dade. Dadel, vrucht van den dadelboom.

Bi Cadrus staet die palmboem mede,
Die onse vrouwe nigen dede
Tot haren voeten, daer si met staden
Plucte haer genuechte van dade n.
VELTH. Sp. H. f°. 13.

Dat Bier, alst ons wart geware,
Ghinct soetelike bet at' staen,
Onthier ende die goede man saen
Die daden geplucte indien daghe.
WEST, Sp. H. 4°. ed. ITT P. IV B. XXIX , vs. 63.
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DADEL.—DAENG.

Dadelijek. Met of door daden. Wdb. op HOOFT.
Dadeloos, daadeloos. Werkeloos , stil , zonder jets te doen. U. W.
Dadeloosheit, daadeloosheit. Werkeloosheid. Ibid.
Daden , daaden. 1) Doen. MEYER.
2) Twisten , pleiten. Ibid.
Dadigh. Bijw. 4) Werkzaani , voortvarend. Door de Liefde moot het
Geloove dadigh zijn. St.-Bijb. I Corinth. XIII, Kantt. 57.
U hooch gedronghen noot sal ick dadich, sander blaern
Aen den barmhertighen remonstreren gaen.
Oonsttli.

Juw.

Nun ij.

2) Werkelfjk , wezenlijk , inderdaad.
Wat poem ick weerelts volck?

ach ! David is gevalleu

Niet totte lust alleen, maer tot een dadigh mallen.
CATS,

door Dr. v.

VIA.

534, b.

Dadighen , daadighen. Onderhandelen, contracteeren. Wdb. op ROOFT.
Dadiging , daadiging. Verdrag , overeenkomst. U. W.
Dading, daading. 1) Het zelfde. U. W.
Si hilden daer of te Parijs
Beide die partyen, d ading e.
VAN HEELU ,

vs. 2506.

Ende ghinghen een d a d i u g h e an
Met coninek Minos, den hoghen man.
Mloep. B. I, vs. 1385.

Zie verder Lsp. B. III, C. 3, vs. 85; Belg. Mus. IV, bl. 212; Bral),
Yeesten , B. VI , vs. 1640.
2) Het doen , plegen of bedrijven.
Want craft code d a d i n g van ghewelt
Sijn so overdadich ghetelt,
Dat sy niet en konnen vergaen ,
Daer en wort wrake op ghedaen.
Ibid.

3) Overgift.

B. III ,vs. 1107.

MEYER.

Dadingen, daedinghen. Eene overeenkomst sluiten , bedingen; 09,derhandelen , vei,,dragen , in onderhandeling treden Km. U. W. Heere
Wouter van Heemskerke, die niet bet en mochte, dadingde met
hertoch Aelbrecht. Belg. Mus. IV , bl. 211. Kloet zogt daarentegen to
daa di ngen. WAGENAAR , Vad. Historie, VIII , 133.
Dadin.gsman , daadingsman. Seheidsman. MEYER.
Dadingspraak , daadingspraak, Onderhandeling tot verdrag. U. W.
Daeng , daeyngh. (Tweelettergrepig). Het zelfde als DARING. Ernie
2

DAENG.—DACH.
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daerom so mosten sy een daeng aengaen. Goudtsch Kron. 1663, bl.
128. Ende wouden met haer volek tegen Hertoch Aelhrecht liever strijden , eer dat sy een Daeyngh aenginghen. Ibid. bl. 110.
Daengen. (Drielettergrepig). Zie DAYNGEN.
Dach , dagh. 1) Bestand , wapenschorsing. Km.
2) Uitstel. Ind so wie van den pachteren also bynnen die naiste viertiendaigen , als vurscr. steet , vernuechden , des selven sullen sy dach
hebben bis sunte Victoers misse. NIJH. Ged. IV, 465.
Dag of dach (Aen den) geven. 4) Aan den dag brengen , openhaven. 'T is nu eerst door de Propheten — — — a e n den dach
nr egev en. Dr. DE JAGER , Latere Versch. bl. 212.
2) In het licht geven. Wdb. op HOOFT.
Dagh of dach geven. 1) Het zelfde. Hy hadde —
— de ongheregheltheyd van zijn vleeschelicke tochten to veel ruymte en spelens
de zelve dagh g e g e v e n door den Bruck. DE
ghegeven en -BRUNE Emblemata , 1624, bl. 89.
2) Verlof geven om vrij uit en in te gaan. Dat quam alsoe toe dat
heren Brusten voerscreven hem dach gegeven bad , omme dat hi daer
omme uytwesen soude , omme dat, enz. NUB. Ged. III, 120.
Dagh of dach hebben. Verlof hebben om vrij uit en in te gaan.
Die ghevanghen , die welboren lude ziin , zellen dach hebben ende
wte wesen. Ibid. II, 275.
Zie nog. ibid. III, bl. 286 en 300.
Dach nemen. Een dag bepalen.
Het was sint so verre comer,
Datter een dach of was ghenome n.
Rein. door Dr.

JONCKBL.

vs. 80.

Dagh (Er) aan neemen. In het zout gelegd (spreekwoordelijk) of tot
nadere gelegenheid in het geheugen gehouden wouden, op de toekomst
betrekking hebben. Wdb. op

HOOFT.

Dagh (Den) laten gaan over jets, Jets door den druk openbaar
maken , iets in het licht geven. Wdb. op BREDERO.
Dach setten. Bag of uur tot eene samenkomst bepalen, eene semenkomst afspreken.
Heeft u iemant dach g heset,
1)aer ghi scone wijf na wacht.
Lantsloot , vs. 394.
Ende als wi van danen scieden ,
Wi setten dach raider ons lieden
Weder to vergaderne daer,
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DA CH.—DAPI1
Op alre heiligen dadh daer our.
Lane. II, vs. 32435.

Daghdoemelyk. G-edurig, gestadig. MEYER.
Dagelyxheit , daagelyxheit. Dagelijksche leerwijze. U. W.
Daghelinghe. Dagetijks.
Hi dede in alle sine hove ,
Gode teeren , ende to love,
Elken gheven dagh elin g he
Een broed van eenen penninghe.
KAUSLER , Reimehr. vs. 2937.

Daghement , daaghement. Dagvaarding , indaging. U. W. Wdb.
op HOOFT , bl. 465.
Daghement- , daaghementbrief. Brief van dagvaarding. U. W.
Dage , Dagen. Dag , degen , zwaard. Wdb. op BREDERO ; florae I3e1g.
V, 55, vs. 340.
Daghen. Werkw. 1) Vertoeven.
Ende menial groot oerloghes man
Was daer in sijnrs hulpen dan ,
Diet herde qualie behagliede,
Dat die hertoghe soe langhe d a ghede
Vore die borch.
Brah. Yeesten, B. V , vs. 1089.
Doe si vernamen sine vaert,
Die ghene die op die borch lagen,
Dorsten si daer Met langer d a gen.
Ibid. B. VI, vs. 2244.

Zie nog VELTH. Sp. H. fo. 198, 294 en 344; Karel de Gr. Fr. I, vs.
1000; Walew. vs. 3648; Lane. II, vs. 35920, 45369 en 46272; D.
VERWIJS , Die Rose, vs. 14006; Alex. B. VII, vs. 1850.
2) Dagvaarden, roepen om op eerie bepaalde plaals to verschijnen.
Ende d a g en mi vort omtrent
Te sente Pieters.
VELTH. Sp. H. P. 345.

Doe rieden daer die meeste heren
Dat menne twee waerf d a g h e n soude.
Rein., door Dr. JONCIaL. vs. 1007.

Zie ook Maskeroen , vs. 156; Ferg. vs. 39 en 4978.
3) Uitstellen , verschuiven.
Men sable haughen sonder d a g li e n.
Rein., door D r. JONCKBL. vs. 1023.

2*
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DAGHE.—DAGK.
Den riddere doe evele behagede ,
Datmen den verst so lange d a g e d e.
Lane. III, vs. 22738.

Zie nog

VELTH.

fo. 116.

4) Oud doen worden.
Vrient, seit hi, dat di God moet dage
Ferg. vs. 1666.
Vergelijk hiermede wEat,ANn's Or. Taalk. Wdb. op nAuEN.
5) Voor den dag roepen, volgens Prof. J. P. VAN CAPPELLE in het U. W.
6) De paarden scherpen , op scherp zetten , volgens B1,0MMAERT.
Si daden waken nuwe scilden,
Haer orssen maerscalken ends dagle n.
Troj. Oorl. in de Oudvl. Ged. I, 3, vs. 161.

Dit zelfde woord vindt men in den vorm van d a g g e n in vs. 1317.
Daghen (Te sinen) comen. Meerderjarig worden.
Als hy compt te sinen daghen,
Ends hy mach wapen dragen.
Grimb. Oorl. T1 , vs. 5440.

Daghen (Van) sijn.. Oud zijn.
Hely, die Pape, was van daghe n.
Rymb. vs. 8460.

Dagen (Het sal of wil er). Er zal een potje te vuur zijn , er zal
een daagje aanbreken er zal wat to doen zijn. Wdb. op

BREDERO.

Dagher. Beschuldiger. Zie Tweede Proeve. van Ondh. Taal- en Dichtk.
bl. 57.
Dageraed, daagheraadt. (Iemand eenen) beloven. lemand een
nederlaag , een verlies of schade toedenken. Wdb. op H0OFT.
Dagestont. Vervaltijd. Vortmere is overdragen , dat men alle schout,
die men schuldich is , hude te dage, Baer die dagestont of is tusschen
bier ende sent Walburen dash, mach elc man betalen , mit aizulken
peymente, alze hude te daghe gheet. Nun. Ged. II, 264.
Daggen. 1) Met een dag of ponjaard doorsteken. Wdb. op HooFT.
2) Paarden scherpen volgens BLOMMAERT.
Die orsse gemarsealct ende g e d a g t.
Troj. Oorl. vs. 1317.

Daging. Aanroeping. U. W.
Dagk. 1) Dag , korte degen , ponjaard, stootdegen. Wdb. op BREDERO.
Eng. »dagger".
2) Eind touw, waarmede men op de sehepen do schuldigen afstraft.
Men straft 'er dievery , twist, vloecken , en gevecht ,
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Met dagk, gevangenis, kielhalen , boejen , slagen.
VONDEL , Pazy,, 1682 , I , 153.

Dagmaken. 1) Dagvaarclen oproepen , onlbieden.
2) Ted stellen , tad bepalen. U. W.
Daghmoes. Ontbfjt. MEYER.
Dagrake. Dageraad.

NIL.

Ende reet al toter d a g e r a k e n.
Ferg. vs. 3331.
Eeu lettel vor der d a g e r a k e.
Ibid. vs. 4539.

Zie nog ibid. vs. 2070 en 2606.
Dagsehaer , dagscheer , dakschaar dakscheer. De gevoelens
der taalgeleerden over de beteekenis dezer wuorden zijn seer verschillend
en wijd uiteenloopend. Zij komen nods bij EILIAAN noch bij PLANTIJN
voor. MEYER , in zijn Woordenschat , verklaart dakschaar door : voor
recht betrekken. De floogleeraar J. P. VAN CAPPELLE was Van gevoelen
(zie U. W.) dat d a k- en dagschaar het zelfde woord was, waarin de g
tot k verhard was, even als in oink en gink your ving en ging , en
gaf er de beteekenis aan van dayloon , of het loon , dat men op eenen
dag beschaart , en vergelijkt het met jaarschaar, dat de vrucht of de
opbrengst van cell jaar is. BILDERDIJK houdt dagsc ha a r en d a k s ch a a r
voor twee seer verschillende woorden , gevende aan het eerste (zie zijne
aanteekeningen op HOOFTS gedichten bl. 37) de beteekenis van morgenkrieken en aan het tweede die van potscherf , gebroken Dewijl ik
reeds in mijn voorberieht gezegd heb, dat ik mij in geene taalkundige
beschouwingen zoude verdiepen , omdat het werk dan te veel uitbreiding zou krijgen, vermeen ik echter in de volgende voorbeelden , d a gen d ak sc ha ar als eerie kleinigheid, nietigheid, lets van tveinig tvaarde
te mogen aannernen. Om een dachschaer sturen of leyden
sal seer waarschijnlijk in de 17 d, eeuw een spreekwoordelijk gezegde
geweest zijn, waarvoor men nu gewuonlijk zegt: voor den gek houden ,
den gek met iemand scheren, enz. De lezer beslisse uit de volgende
aanhalingen.
Hoe is 't, houje me veur een d a g s cheer?
Kl. van den verliefden Lubbert , bl. 3L

Sien ick wel, sou konit daer de knecht , die mij stuerden om cen
d a c h s c h a a r. Ardelia en Flavioos vryagie, 1629. Act. 1, sc. 6.
Maekje mijn ootjes wijs of slagtje al de boeven ,
Die de menschen nytheehen als sy haer om een d a g s cheer hebben geleyt
NOOZEMAN, Lichte Klaartje, A 4, v°.

DAGSC.—DAYNG.
Heb ik de Grieken konnen leeren
De Gam to roepen ow een dakschaar, met haar zweeren 9
Hoorr, Ged. fo. 49.
Lecker. Ghy s t u er t miju immers oin geen d a ck s eltae r, ghy zijt toch
so een gesel.
Luy. Om een dakschaer? neen seker, 't is als ick jou vertel.
s. cosTER , Tiiske van der Schilden, 1613, bl. 16.

Daghslaeper. Nachtrave.
Dacht. Lernmet eener kaars of lamp. Ibid.
Daghteken. Datum. Wdb. op

IIOOFT.

Daehten. Denken, zone gedachten over jets laten gaan.
Daghtydon. Termijnen. Wdb. op FIOOFT.
Daghvaart , dachvart. 1) Vergadering der Algerneene Staten. Ibid.
2) Dagreize ; deze waren gewoonlijk van acht uren gamis.
Si reden d a c h v a e r de grout.
Walew. vs. 10884.
Si reden dachvart enimer vort
Eer si in die grote port
Te Cardoel mochten gheraken.
Ibid. vs. 11053.
Ic dar mi wel vermeten das ,
Dat daer inne staet Ninive ,
Uric daehv art lange ende moe.
Alex. B. VII, vs. 1069.

Zie ook Vanden Levene ons Heren, vs. 564; Ferg. vs. 579; Broeder
Gheraert, vs. 1623.
3) De afstand eener dagreize.
1)rie d a e h v a e r t waren lane die scaren ,
Ende alsoe breet docht oec seinen.
Brab. Yeesten, B. II, vs. 3083.

4) Dagvaarding. Meliboeus , vs. 3095.
5) Afspraak tot samenkomst , rendez-vous.
Ic heb tavont en dachvaert van even page
Die my tsommels es alte goeder tiers.
Playerwater, vs. 82.

Daye. Dadel, vrucht van den dadelpalm.
Dayngen, daengen. Het zelfde als

KIL.

DADINGEN

clus: bedingen, ver-

drag makén, onderhandelen, eene overeenkomst sluiten. Maer het worde
g heda y n g t, als dat Heer Willem van Egmont met zijn vreemde
Hasten soude uyttrecken , so sy in gliekomen waren. Houdtsch Kron.
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bl. 120. Maer bet wort g h e d ae n g t , dat die vremdc Gasten uyt sonden trecken , so sy inghekomen waren. Ibid. bl. 125. Om dat by- wat
goets d a e n g e n woude tusschen beyde partien. Clerk u. 1. L. bl. 225.
Dainghen (Te) gaen. Eene zaak gaan bepleilen, vow , het Becht
spreken. Gheert men to d a i n g h e n , nyemant en dart' voer my spreken. Gesta Roman. Cap. XVII.
Dak , dack. Riet.
Den onwille hadden si groet
Van haren beesten , de si claghen ;
Want sise met haren oghen zaghen
Van den husen eten dak.
MELIS STOKE,

B. IX,

VS,

389.

Voert so en sel niemant sijn huys, dat mit leyen of tegellen gedeet
is , ontdecken , ende deckent weder mit d a k e , ten zi bi oirlove der
STOKE, D. 111, 208.

Stat. Utr. Plac. III, 2796, aangehaald in MELTS

Sy schreven hem weder, hoe dat haere Beesten dat stroo van den Bedde
aten , ende dat Hack van den Huysen. Goudtsch Kron. bl. 93.

Daken. 4) Nevelen,, misten. PL.
2) Op het dak komen, neérkomen t'huis kornen.
Lof stadt Gods, die met twaelf poorten triumpheert ,
Daer svyants gheschut noyt op en d a e c k t c.
ANNA BYNS,

Ref. 1602, III, 33, 10.

Wouwe, Eerweten , Boonen , en Wolle van Schaper,
Corot al meest van Zuyden op Ghendt g h e d a e c k t.
VAERNEWIJCK,

Hist. van Belg. 1574, fo. 129.

Zie nog Belg. Mus. VI, 54; Constth. Juw. bl. 364 en 536.
Daker. Pak van con tiental huiden. Taalgids van 1867, bl. 274, en
Nieuwe Reeks van Werken, van de M. v. N. L. VII, b, bl. 179.

Dakeren. Wapperen , waaien , zwaaien.
Hi sach dak er en die banieren.
Ferg. naar het HS. vs. 3894.
Syn baniere d ak e r de sere.
Grimb. Oorl. II , vs. 861.
Men sach daer d a k e r en heerlike
Menighe baniere op den velde.
Ibid. vs. 5875.

Dakerich. Mistig. PL. op NEVELACIITIG.
Dackooson. Afdak , luifel , kornissing. KIL.
Dackrave. Schoorbalk , dakribbe, dahspar, ter ondersteitoing van het
dak.

KIL. PL.
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Daeksehoove. Nok van het dak. niL.
Dal. Ku iltje.
Hare vorehooft slecht ende root die kinne ,
Dacr eon clone d a 1 stout inne.
Dr. VERWIJS , Die Rose , VG. 518.
In shunt kin stunt eon d a 1.
Walew. vs. 1416.

H. P. 482.
Dal (Int of in den). Op den growl.
Zie nog VEIN% Sp.

Ende liet sine baniere i n t d a 1.
MELIS STOKE,

B. I1,

vs.

790.

Die steno vielen in den dal e.
Walew. vs. 6402.
— — mule slouch hem of den germ,
Dat hi viel int dal al waerm.
Ibid. vs. 2096.
Zie nog ibid. vs. 2138.

Dale (To). Tot beneden , tot aan den grond , op den g pond; ondaag ,
beneden , neder het onderst boven.
Endo scnerde hare cleder altemale ,
Van den hoofde neder t e dal e,
Ibid. vs. 5522.
Dat een steen anden hemel ware,
Die woeghe hondert menschen zware,
Ende viol recht nederwaert
Yacht ende dach onghespaert ,
Hondert jaer zoudet Eden ow wale,
Eer hi neder quam t e dal e.
Lsp. B. I , C. 3, vs. 42.
Die ghene diet heat ghesint
Onder tfolc, hier te dale,
Salve beschermeu wale.
Ibid. B. 11, C. 30, vs. 31.
To Josephe quam hi (Gabriel) hier t e dal e.
Vanden Levene ons Heren , vs. 273.
Wi, werpen merghen die stad t e dal e.
Limb. B. VII, vs. 1002.

Dalen. 1) Afkomen, afstarnmen. Wdb.

op BREDERO.

2) Zakken , varen.

Soe lietie eerie die sorghen d a 1 e
IIILDEG. Ged. bl. 52 , vs. 27.
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3) Ter garde vallen.
Doe d aeld en si neder op haer knyen.
Ibid. bl. 24, vs. 243,

4) Vernederen , vertagen.
Want wye hem niet to tyde en zaet ,
.Dat hi .levet in oetnaoet ,
Ende verheffet sinen staet ,
Als menich sot ter werlt doet,
Die wert ghedaelt, des bin ic vroet.
Ibid. bl. 189, vs. 93.

Dallen.

Grachten.
Neen , bedompte water-d a 11 e n,
Mariner-k aden , weeldrigh slijck
'k Vind in alien niet met alien ,
Dat mijn' Linde-laen gelijck.
ilUYG. Korenbi. I, 91.

2) Oude spelling voor dalen , het meerv. van dal. Zie ibid. 1, 456, b.

Dallingk. Heden , vandaag. Km. PL.
Dalmatike. Misgeivaad , priester-opperkleed. Ende togen hem den
bisscops hoet van sinen hoefde, ende den rinc van sijnre haul, ende
togen hem uut die kasel , die dalm at ike n, ende die ander bisscopscleder. Dr. v.

VL.

Prozast. 51. 285,

Dambeere. Jeneverbes.
Damisel. Jonkvrouwe.
Ridderen, knapen , d antis elen
hit wil ic datmen doet.
Segheliju van Jher. fo. 40, a.

Damlooper. Bargie. KIL.
Damosele , damoselle. Jonkvrouwe.
Waleweine sittende met rivele
Bi siere doehter , der d am o s e1 e.
Walew. vs. 8042.
Sere weende oock Ysabele ,
Die goedertiere d a m o s e 1 e.
Ibid. vs. 9160.

Damp. Bijv. nw. 1) Murw,, zacht.

KIL.

2) Voehtig. Eng. »damp."
Damp e kakens.
s. COSTER , Polyxcna , 1619, bl. 49.

Dampelen.. Vertreden , verbrijzelen.
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Dampen. 1) Zacht , murw 'waken. 'Ibid.
2) Zacht , murw worden. Ibid.
Dan. 1) Vlakte, veld, slagveld.
Ende deer bled in den d a n
Versleghen menich rudder stout.
KAUSLER, Reimchr. vs. 5643.

Maer Karel van Cecilien met machte
Met Robbrechte, siere dochter man,
Velden ceder in den d a n.
Ibid. vs. 5935.

2) Dal , vallei.
Hi beette neder ende liet daer staen ,
Ende moeste to voet henen gaen ,
Deer goat foreest ende deer den d a n.
Walew. vs. 1549.

3) Hol , dierenkuil , leeuwenkuil. Eng. »den".
Also die ionghe heeft die man ,
Ende die moeder vint den d a n
Idel, volgt soe den rovere naer.
Nat. Bl. vs. 3509.
Deencedel dede sinew ganc
Nadie leuwinne d a n.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. IV B. XXXI, vs. 59.

Zie nog Walew. vs. 352.

4) Oord , land , landstreek.
Ende haere bereescepe maect echt ,
Te vaerne in den Griecschen d a n

I3i keyser Boudewine , haren man.
EAUSLER , Iteimehr. vs. 5248.

5) Bosch, woud, als oord van verbanning.
Doe sciet mijn vrouwe ver Ere
Den doper ende wijsdem den dan
D r . VERWIJS, Wap. Mart. 1, 56.

Dan. Voegw. 1) Tenzij.
2) Maar , slechts.
Een- proper man is geen man, d a n een manneken.
R. VISSCHERS Werken, bl. 97.

Hoe staet daer ooek soo truerich Alexander,
Niet zijud' eon God , dan mensch gelijk een ander.
K. VAN HANDER, OBjf-Bergh, 1609, hl. 106.

27

DAN.—DANEN.
3) Maar,, doch, edoch. Wdb. op
door WILLEMS, bl. 35, de var.

HOOEY HUYG.

Korenbl. I, 553; Rein.

4) Derhalve , dienvolgens. KIL.
Dan. Bijw. 1) Van wear.
Ende keerde weder d a n In was komeu.
MELTS STOKE,

B. IV , vs. 1067.

2) Dear. Eilfdusent guder gulden alder schilde, d a n of dat wir
NIJH. Ged. II , 59. So dat wir

bekennen, dat uns genoech geschiet is.

d a n of ledich ind quijt schelden , unsen swager ind unse suster. Ibid.
Zie nog Belg. Mus. IV , bl. 380, reg. 11, en bl. 419, reg. 7 , v. b.;
Vaderl. Mus. V , 411, reg. 23.
3) Henen , van dear.
Met deser talon voer dinghel d a n.
Caerl. ende El. vs. 96.

Dan (Den) wijzen. Eigenlijk eon wculd of bosch als plaats van
verbanning aanwijzen , doch liguurlijk met minachting afwfjzen.
Martijn , doe die werelt began
Man to verheffene boven man,
Doe sciet mijn vrouwe ver Ere
Den dorper ende wijs d em den da n.
Dr.

VERWIJS

Wapen-Martiju , bl. 5 , vs. 56.

Dane. Bijw. Van dear.
Ende hadde ontfaen bisscops woort
Van sinte Peter, diene sende d a n e.
Belg. Mus. IX, 418, vs. 20.

Danen, Bijw. 1) Van dear.
Ende danen woude hi altehant
Varen in Mennons eoninerike.
Alex. B. III vs. 1014.
Eer hi danen was versceiden.
Rein, door Dr.

JONG/SM.,.

Zie nog Belg. Mus. X , 78 , vs. 68.
2) Van wear.
In Josues tiden, als ict vant ,
Quamen ute Egypten lant
Fenix ende sijn broeder Cadmus
Van Theben , danen Mauritius
Gheboren was.
Rymb. vs. 7076.
Uter stat van Bethleem danen David was.
Lev. v. Jez. bl. 66.

Zie nog Belg. Mus. X, 80, vs. 140.

vs. 880.
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Danen (Van) voort. Voortaan, van toen af.
Doe vernam wet Josephus ,
Als hi beleghen was al dus ,
Dat men niet lange van danen voort
Houden mochte ghene poort.
Rymb. vs. 28683.

Danen doen. Wegzenden.
Die van Anthyochen quamen
Jeghen hem uut alle to samen,
Ende alle Baden si ene bede ,
Pat hi die Joeden danen ded e.
Ibid. vs. 34346.

Dangerois. lionend, versmadend , verachtend , trotsch, alkeerig,
Fr. vdedaigneux".
Ende hi es so dan ger ois, dat hi
Eeu wort niet antwort mi.
Lane. II , vs. 2597.

Dangier,, danghier. 1) Geweld, rumoer, Leven.
Die gone beette in corter tide
Ende seide: Ghi maect to groot d a n g i er;
Tc wane die duvel brochte jou hies."
Walew. vs. 1603.

2) Verontwaardiging , minachting.
Der Walewein was hem so wrect ,
Dat hi sijns ghenen raet en weet ;
Ende nodan van groten dan ghier e
Soon wilde in ghene maniere
Ghenade bidden den rudder stout.
Ibid. vs. 8695.

3) Tegensporreling
»Dangier."

tegenstreving , tegenspraak. 'Lie

ROQUEFORT op

Die rode was van groten dan g h i ere,
Ende slouch die maghet goedertiere
Vele to meer ooc al in een.
Walew. vs. 8351.
Aldus wrac hem die God van Minnen
Over die gene , die groet dangier
Maken ende hem sijn to fier.
Dr. VERWIJS , Die Hose , vs. 1391.

Nu gevet u up solider d a n g i e r.
Ibid. 1812.
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4) Macht of gevangenis. Walewein, door zekeren Koning overwonnen
en in een kasteel gevangen gezet , om den volgenden dag ter dood gebracht te worden, heeft in des Konings dochter een gevoel van liefde
doen ontstaan , zoo sterk , dat zij bedacht is hem te redden. Zij hield
zich echter voor velen harer lieden , alsof zij hem kwaad genegen is, en
of zij zich wilde wreken over de verwoesting door hem onder de verdedigers van het kasteel aangericht. Zij deed hem, aan handen en voeten
gebonden , voor zich brengen , en hij, hare bedoelingen niet kennende ,
maar ook vurige liefde voor haar opgevat hebbende , zegt hair:
Neemdi miju

, met soeten rouwe

Willie sterven in uwen scoot,

Waarop zij hem ten antwoord geeft
,' Ne ghene doot
Ne suldi , here, van mi ontfaen ;
Maer mochtie, is sonde ja saeu
Telivereren van algader
Me den d a n g h i ere mijns vader.
Walew. vs. 7880.

Deze laatste regel kan hier zoowel nit 's vaders macht, als uit
's vaders gevangen is heteekenen.
5) Letsel , onaangename verhindering. Zie

ROQUEFORT

op »Dangier".

Waar mach by blijven ?
Kost by niet ghekomen door 't weders d a ngier e a,
Fly mocht my schrijven.
Handel der Am. bl. 432 of Ee 4 , vo.

6) Leecl , smart , pjn.
Men mach alle diuck wel doen by =ten:
Exempel hier of zoo menchdy vaten ,
Oft ghy puer wetens zette in 't vier
Den voet , dies ghy kreecht dan gier, enz.
Ibid. bl. 208.
Want u hinders zuldy baersen in pljnen en in an gieren.
Belg. Mus. VII , 243 , reg. 10.

7) Zwarigheid.
Vrouwe , waerbi maecti d an g i e r
Van uwe dochter dns groet hier
Tenen wive te gevene mi.
Lane. II, vs. 6957.

8) Gevaar. Fr. »danger". Mons. de la Garde — — heeft dese
dagen in groot dangier geweest van doot geslagen te werden van de
boeren. Belg. Mus. VI, 245.

DANGT.---DANC.

30

Waarschijnlijk zijn er van dit woord nog meer beteekenissen , die mij
tot heden niet zijn voorgekomen , inaar in het weric : »Vanden Levene
ons Heren" door den Heer P. J. VERMEMEN bewerkt en toegelicht, vinden
wij op bl. 221 nog de volgende:
9) Karigheid , bekrampenheid.
10) Schuwheid of preutschheid.
Zie ook

HOUWAERT

Be vier Wterste , bl. 85.

Ook in het Fransch had »Dangler" vele zeer verschinende beteekenissen, Welke door ROQUEFORT zijn opgegeven, als : difficulte , obstacle,
crainte , empechement , contradiction, peine, soupcon, delai, retard,
contredit , defense, contestation , traverses, garde, protection , lutelle.
Danghieren , dangieren. Verwaardigen.
Bedie waert inden sinne van n
Dat gi mi d angir et te minnen.
Lane. IV , vs. 2063.
Maer als leden was die felloen ,
Diene te groetene d a n g h i e r d e niet ,
Hi keerde sijn ors.
Walew. vs. 8549.

Dane. 1) Wil, helieven. Wdb. op

HOOFT.

lc woude, si mocht mijn eighen siju ,
Lieve moeder, met Owen d a n c.
Lantsloot , vs. 166.
Ne quamic noit in sulker vrese
Als doe hi mi wilde aneresen
Up dat bedde, an minen d a n c.
Walew. vs. 5547.

Zie oak MELTS STOKE, B. IV, vs. 525.
2) Verdienstellyie daad , waardoor een ander tot dankbaarheid genoopt
wordt. Wdb. op

BREUER°.

Dane hebben van lets. Wil van lets hebben, de vruchten van lets
plukken.
Dit es niet die cerste quathede,
Die ons die valsce Gelloen dede :
1VIaer mocht die leste sijn
" Bat ware mi lief", seide Garijn,
,Nenuner en meet bijs uochtan d a n c
Hebben".
Karel de Gr. Fr. I , vs. 1155,
Feu reelde :HAW! e Gad \reef,,
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Al waer hi in enen woude ,
Dathi nenamerrneer en sonde
Van dichtene hebben dan c.
Lsp. B. III, C. 15, vs. 337.

Dank (Teeghens).
weerwil. Wdb. op HOOFT.
Danekbaerhertigh. Uit een hart vol dankbaarheid.
Och had ick eeneu dropp op Helicon gedroneken — — —
\Vat had ick langh mijn' stem, mijn d an ckbaerh ertigh Dicht,
Ylijn snaeren op den toon van uw' lof afgericht.
REVD. Korenbl.

I, 472.

Danekbarieh. Dankbaar, op eene dankbare wfize.
Wy God --- d an c k b a r i c h —
VONDEL , door v. L.

— vieren.

I, 93 , vs. 1340.

Danke (Te of ten). Ter wille, ter gunste, near genoegen , naar
den zin.
Niement en mach , na Cristus leren,
Te d a n c k e dienen twee heren.
Lsp. B. III , C. 3 , vs. 716 , var.
Bede van ate ende van dranke
Waersi ghefesteert t e d a n e k e.
Walew. vs. 8800.

Zie verder
XI, vs. 5.

HEISER

Oude Nederl. Spr.

13; BO. van 1477, Num.

Danekelike, daneklijek. Dankbaar, op eene dankbare wijze. U. W.
Alse u u mate vrient
Van eenre cleenre ghiften dient ,
Die ontfaet danckelik e.
Lsp. B. III , C. 3 , vs. 317.
De schootheyd is vergangklijek, — —
Gebruyckse in 't leven danckl ij e k.
VONDEL , door v. n. II ,

734.

Danekeliehede. Dankbaarheid. Lsp. B. III, C. 2, vs. 99,
Daneken. Te wille zijn.
Her Mennoen , God lone u van desen rade ,
Wet oec wel gheviels oec stade ,
Ende enech uwer vrient aen mi sochte
Lets dat ics hem dan ck en mochte ,
Dat is sonde wel gherne doen.
BLOMM. Oudvl. Ged.

I,

10, vs. 870.

Dankgaaf. Gift ten bewijze van dankbaarheid. U. W.
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Dankhebt. Woord van erkentenis. Wdb. op

HOOFT.

En 't slott is , veel danek h e b s , verseghelt met een soen.
ITITYG.

Korenbl. I, 371 , reg. 18.

Danesamieh. Dankbaar. Weest dan c s a in i c h van alle den gaven.
Dr. v. vi. Prozast. bl. 194.
Dankse bun. Hetgeen men, ten bewijze van dank, verschuldigd is. D. W.
Dankwilligheidt. Gewilligheid , bereidvaardigheid tot dankbetooning.
Ibid.
Danne. 1) Behalve.
Dat ghebod
Waeromme soe ghaeft u God ,
Dat ghi van alden oofte ghemeene
Nutten rood , danne van enen alleene?
Rymb. vs. 622.

2) Van daar. Nie d a n n e tscheiden eer si tins gescheden hadden bi
recht. NUM Ged. I, 173.

Dant, dante. Ongesehikt liehtzinnig en eigen zinnia vrouwmenseh ,
door

BILDERDIJK

»slechthoofd" genoernd.

De troeteling des mans en kon de d a n t niet derven.
DECK.

Rym. II , 31.

Men veracht nu gods mocker ende alle santen ,
Spinsters, naysters , malloten en dante
ANNA BYNS,

Ref. 1548 , hi. 104.

Een , die een dant trouwt om haer want ,
V erliest de want, en bout de d a u t.
CATS ,

door Dr. v.

VL.

I,

702, a.

Zie nog DECK. Rijn). I, 162; HUISINGA BAKKER , Poky, III, 164;
Korenbl. I, 99.
Danten. Dwaasheden hegaan , zotte dingen doen.
Dantinne. Het zelfde

Ms DANT , DANTE.

Dantinnen. Het zelfde als DANTEN.
Dapper. 4) Sterk , kraehtig , gespierd.
Doe deetsi roepen jonghelinghe
Die d a p p e r waren ende stare ,
Ende dede opliehten den sarc.
Fl. code Bl. vs. 1344.

2) Zeer. U. W.
3) Groot , zwaar , hevig. Wdb. op HOOFT.
Dap p erheid. 1) Wakkerheid. Ibid.
2) Grootheid , uitmuntendheid. U. W,

HOW-.
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Dapperlyk, dapperlyken. 1) Grootelijks, grootendeels,meerendeels.
Wdb. op

HOOFT.

2) Snel.
Een lettel minderre dan die Seine
Was die riviere sekerlike.
Si quam gelopen dapperlike
Van even berge, die daer stoet.
Dr. vEavviss , Die Rose , vs. 108.
Dese riviere loept dapperlike
Van Galylee te Cedar waerd.
VELTH. Sp. H. to. 18.

3) Goed nauutheurig.
Ziet dapperlyken toe.
HOOFT, Ged. to . 28, 10.

Dar. Bijw. Daar.
Ende rumede die stede,
Ende die jonefrouwe die met hem quam d a r.
Lane. II, vs. 19374.

Dar. Voegw. Dewijl.
Rude d a r Lanceloet na hem ontbeet
Quam dar een , enz.
Ibid. vs. 19456.

Dare. 1) Brand- en droogplaats, eest. KU.. PL.
2) heed, letsel.
Hi seide dat hi en hadde tier stout
En gene quetsinge uoch d a r e.
Lane. vs. 22056.

Zie nog Walew. vs. 532.
3) PV. Elders »daerd". Fr. »dard".
Hare curien , hare boghen, hare daren
Leiden si neveu hem te waren.
KATISLER , Die Rose, vs. 13363.

Doe zwoeren int here de baroene ,
Bit vast te houden ende te doene
Up hare boghen, up hare dare n.
Ibid. vs. 11513.

Dare, Bijw. Als, wanneer.
Die lentiu beghinnet al dare,
Dare in Marte der sonneu ganc
Dach ende nacht maect even lane.
Helm der Heim. vs. 1057.

IL
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Daregarde. Buikriem.

Ende sine daregarden beide
Tronseerde die scale soe,
Data Walewein Sider ward onvroe.
Lane. II, vs. 44616.

Dit woord komt in verschillende vormen voor. Men vindt: daregerde,
Lam:. II, vs. 44714; III, vs. 26417 en 26429; daremgerde, VELTH. Sp.
H. fo. 100 ; darengherde , Fl. ende Bl. vs. 1515; dargaerde, Limborch ,
B Ill, vs. 319; deregarde , Karel de Gr. Fr. H, vs. 450.
Daren , darren. Trans. en intr. Droogen , uitdroogen. iva.
Daren. Deren , schaden.
Is ghebiededi dattu henen
Vollic dijnre vaerden vaers ,
Ends niemene hies en daer s.
Lsp. B. III , 67 vs. 64.
Hi ghincse haer bi namen noemen ,
Hoe si hieten , wie si waren ,
Die den conins wilden dare n.
Caerl. ends El. vs. 897.

Zie ook

VELTH.

Sp. H. fo. 353; Rein. door

WILLEMS ,

vs. 904.

Darewaert. Derwaarts.
Ende macete hem vaste d a r e w a er t.
Walew. vs. 368.

Darij. Derrie of dikke modder. Wdb. op

BREDERO.

Darin°. Zekere garde van donkerbruine kleur, voornamelijk op het
eila.nd Schouwen voorhanden , door Jo zee bespoeld , of van zeewater
doortrokken , en welke opgedolven en verbraud werd, om uit de arch
zout to bereiden. Eene plaat dezer bewerking vindt men in
Vaderl. Historie, IV , 170.
Darineberders. De uitbranders der darinc.

WILLEMS

WAGENAAR'S

noemt ze echter

turfbranders. Zie Belg. Mus. III, 100.
Darnste, dornste. Verwarmingstoestel , stoof , kachel.

Kit,. MEYER

heeft daruste, dat waarschijnlijk onjuist is.
Darren. '1) Durven.
Hiers niemen , die Voer u d a r vechten.
Ferg. vs. 4374.
Niement en d a r comen pare.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 312.

Taalk. Mag. II, 288; ibid. HI, 186; IV, 20;
Br. Gheraert , vs. 786 en vs. 958 ; HOOFT , Tar.. Jaarh. fo. 168.
Zie ook D r.

DE JAGER ,
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DaRREN.

Darsehen. Dorschen. mt.
Darst. Dorst.
Jegen hongher ende jegen d a r s t
Eude jegen ongetemperden varst
Wine nature dat wi ons hoeden.
MABEL. Sp. H. 4°. ed. I P. VIII B. LV, vs.

73.

Dartel. Moedwillig , onbeschaamd , buitensporig. Wdb. op HOOFT.
Dartelheit. Moedwil , onbeschaamdheid, buitensporigheid. Ibid.
onbeschaamde, buitensporige wze.
Dartelyk. Op eene
Ibid.

Darten , derten. Bijv. nw. Dartel. Du biste een derten ridder.
Pass. Wijnt. 1480,

iiij, a.

Al zijn zij bi wylen d e r t e n,
Het staet hem oeck wael index herten.
Mloep , B. I, vs. 1231.

Darten, derten. Bijw. Op eene dartele wijze. Wdb. op BREDERO.
Dartenheit , dertenheit. Dartetheid , weelde, D e r t e n h e i t der
clederen. Spieghel der Vole. P. 264, v°.
Darthien. Dertien.. Dart hien duyzend.

VONDET. ,

door v. L. I,

669, vs. 7.

Dartigh. Dertig. U. W.
Darven. Behoeven.
Hine darfer toe hopen nemmermere.
MELTS STOKE, B.

III,

vs. 1381.

Die niet mesdoet, hi ne d a r f niet boeten.
Walew. vs. 2301.

Zie ook Taalk. Mag. III, 181; Ferg. vs. 284.

Das. Gen. van dat. Daarvan.
Ende Maria, sift zeker d a s ,
Voer met hem darwaert.
Lsp. B. II, C. 9, vs. 10.
Sijt seker d as.
MELTS STOKE , B. I , vs. 463.

Das (Na). Daarna.
Ends haer pine sal zijn n a das
Noch also grout alsi to voren was.
Lsp. B. I, C. 18, vs. 105.

Dasaert , da,asaardt , daeser. Dimas.
Siet hier doch desen d a s a e r t staeu.
dBoeck der Amonreusheyt, AMA-. ]580, G. iij.

3*
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Staet stille all dasaer t.
Ibid. H. vj, v°.
Hoe staet by due en klaecht, den ouden dasaert?
Handel der Am. IA. 339.

Dase. 1) Treek , list,
Had een ander dit verstaen ,
Die niet en kende dijn dasen,
Du soutsten licht verdwasen ,
Ale hi hoorde diju scone luten.
Rein, door wILLEms , vs. 7329.

2) Dolheid , dolzinnigheid. JUL.
3) Vrees-aanjager , bullebak. Ibid.
4) Spook, gedrocht , versehijnsel.

MEYER.

Dasen , daazen, daesen. Dot , dwaas, uitzinnig zijn. KIL.
Dasery. Dtvaasheid, dolheid, uitzinnigheid. JUL. MEYER. Want hi
meer doire verbackenre d a s er y en in sinen onreynen batch hevet , ende
oec alle sine ouderen , dan yemant. Histor. van Reyn. de Vos, 1479,
P. 31, a; aangehaald in

CLIGNETT ' S

Bydrage , bl. 35.

Dasloock. Knoflook. JUL.
Dat. Het zelfde als ons lidwoord het. Als yemant d a t woort des Coninckrijcks hoort. St. .Bijb. Matth. XIII, vs. 19.
Dat. Bijw. Dear.
D a t sit die Vrouwe van reden.
Alex. TV, vs. 1485.
Der boeke — —

1) a t men in sal mogen lesen.
Ibid. vs. 1712.

Dat. Voegw. 1) Als, indien.
Soe bidde ic u, dat ic moet kiesen
Eneu coninc doch na mi.
Ibid. vs. 140.

2) Toen, wanneer.
Si hadden onverre gevaren ,
D a t si ontmoetten ene ioncfrouwe.
Lane. II, vs. 1861.

Zie ook ibid. vs. 56.
3) Toldat.
Hi reet d a t hi enen knape vernam.
Ibid. III, vs. 2197,
Si reden wech , d a t si vernamen
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Brie hermitage.
Ibid. III , vs. 6107.

4) Omdat.
Daer na (vloecte hi) Lamfroit , vanden stupen,
1) a t hi hem so lode deden.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 861.

Vander Raven. Dat wijf broedt alleene; de man bringt hare spise; de
jonghe leven .vij. daghe sonder eten, d a tse de vader niet voeden en
wilt y ore dat si swart werden ende heme gelije. RUUSI311. Tab. 205,
reg. 18.
5) Zoodut.
Ens wart wart hi uptie graeht
Bi aventure daer beloopen ,
1) a t is hem sach een deel becopen
Sine diefte ende siren roof,
D a t hem die pelse sere stool.
Rein. door D r. JONCKBL. vs. 350 en 352.
Nu es Brune die bere ghegaen
D a t hi to Maupertuus es comer.
Ibid. vs. 519.

Dat op dat neder. Het onderst boven.
Hi keerde den scoe dat op d a t n e d e r.
Lane. II, vs. 1926.

Datelijeken. Dactelijk onmiddellijk. Wdb. op
Datten. Huidziekte, vurigheid? Fr. »dartre".

HOOFT.

Met glasen verschoont hy sijn verguldeu schalen :
Dan sijn aensicht vol gekarbonckelde da t ten,
Draegt hy alle daeghs of het sou vermatten.
R. VISSCHER , Brabb. 1669, bl. 58.

Dauwen. 1) Worgen , door het toedraaien der strop , door middet
van een stuk hout. Belg. Mus. VIII, bl. 395.
2) Drukken , omvatten.
Die maghet si dauw en (d.

dauw hem) metten armen ,

Recht of sine wilde verwarmen.
BLOMM, Oudvi. Ged. II, 105, vs. 47.

Daven. 1) Razen, tieren,, onzinnig zijn. Km. PL.
2) Primitief van daveren, dus sehudden , dreunen, waggelen slingeren. KIL.
Daverameet, Geweldig dreunende slag,
De aerdt hebt ghy door d av e r-s to e e t
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Van een gesne'en , ach! heylt haer reek
CAMPII.

De.

Betr. Vnw. Verbuigingen

Ps. 60, vs. 1.

den en deem Die.

Ic wil u al hier ter steden
Segghen , wie de Graven waren ,
ll

e llollant in haven iaren

Hadden onder haer beduanc.
MELIS STOKE,

B. I,

VS.

6.

Waer is die , d e n du droeghes.
Materie der Sonden, f°. 19, d.
Diedric, deen dit is ghesciet,
Nam een wijf, d e Othilt hiet.
MELIS STOKE,

B. II, vs. 33.

Zie nog ibid. B. I, vs. 504; B. II, vs. 575 en 778.

De. Verzachte uitspraak van te.
Die hitte nochtan van desen
En sonde twint d e minder weseu.
Lsp. B. I, C. 13, vs. 42.

De. Imperf van doen. Deed. Passim.
De een weder. Een van beiden.
Dat weet is wel ende ghelove des,
Dat dese jonchere dean w eder es
Der joncfrouwe broeder ocht haer lief.
ende Bl. vs. 2298.

Debet. Te beim
Doe rieden hem sine cnapen dat ,
Dat hi dade , in eueghe stat ,
Soeken enen die harpen conde;
Hem sonde deb et sijn talre stonde,
Alse die quade gheest hem bezate.
Itymb. vs. 9112.
Scuwe altoos die sondareu ,
Du salt altoos d e b e t varen.
Ibid. vs. 15464.

Debvoir. Plicht , conbtsplicht. Ick hebbe op eerghisteren ontfangen
uwer E. schrijven van den vij ei deser,, ende is my zeer lyef Baer uyt te
verstaen uwe E. goedt debvoir gedaen tot bevorderinge van sgemeens
landts saecken. Belg. Mus. VI, 224.
Dedingh. Overeenkonist. Zie DADING, als ool: Belg. Mus, VI, 300;
IX, 35 en

N1JH. Ged.

III, 108.
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Dedinghen. Onderhandelen. Zie DADINGHEN alsmede NIJH. Ged. III,
13 en 17.
Deduut. Vermaak, verlustiging , genoegen.
Al mijn bliscap ende mijn deduut
Es wech, die is hadde to voren.
Ferg. vs. 1990.
Coomt haer mine vercoorne brunt,
Ghi wart gheeroont in mijn deduut
Esp. B.

H,

C. 57, vs. 2S.

Zie nog CLIGNETT , Bydr. bI. 77; Rymb. vs. 998;
I, 70 , vs. 883.

BLOMM.

Oudvi. Ged.

Deduut (Sunder). Treuriglijk, droevig, ongelukkig , rampzalig.
Baer Baer stacmen hem dogen nut,
Ende voerdene sonder dednut
In Babylonien gevaen.
MAERL. Sp. IL 40. ed. I P. II B. X LVI , vs. 40.

Zie nog Rymb. vs. 15010.

Deeg. Volwassen.
Komt hier en siet eons, weerde kint,
Wat vreemder saken dat men vint,
Komt, leert hier dat u dienen kan,
Oock ale ghy wort een d e g e man.
CATS, door p r. V. VL. 1, 816, a.

Deeg, deech (Het is). Het is in orde, het is zoo Os het behoort
to zijn. Wdb. op

BREDERO.

Deeg (Het is hier geen). Het is hier niet pluis, niet in. orde.
Och hut ons loopen , 't is hi er geen dee g.
FORKENS , El. v. dronkken Harisje, 1657.

Deegh (Is 't glen)? Is alles niet in orde?
Wel hoe stae je soo beteutert, hoe is 't vaer, is 't gi en d ee gh?
A. FE. List tot welstandt, 1660, bl. 4.

Deeghs (Wat). lets degelijks.
Truy houdt sich als w a t d e e g h s , en 't is een gortigh vercken,
HUYG. Korenbl. II, 234.

Deekelen. Beduimelen, betasten , besnwezelen.
Uw' joodsche zanggodin , die smerige Bruinette,
Het zy ze op d' outerdisch haar oly-koeken zette.,
Met duim en vingeren g e d e e k e l t.
OUDAAN , Poezy,, IV, 115.
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Deal. 1) Plank. Dr. VERWIJS, De Oorl. v.

p ert.

Albr, W. 330 en 434.

2) Planken, vloer.
Sehrobt me vaerdigh de d e e 1 en schuurt de pottebank.
HOOFT, Ged. O. 263.

Die storten nu met haar pylaren
Van goud en zilver, met een plot,
En dekens van het fijnste garen ,
Vlak op de d eel neer in het std.
FOCQUENBROC11,

1700, 1, 184.

3) Dorschvloer.
Des reet die Here van Wareloes voren
Enen grote delle daer coren om lath.
vELTH. Sp. H. f°. 290, naar het HS.

4) Oordeel, vonnis. MEYER.
5) Plaats waar de viersehaar gespannen wordt. Ibid.
Deel (Een). Eenigszins, ongeveer,, voor een gedeelte.
Doe dedi yen d eel als die boucle.
Rein. door -1)T . JONCKBL. vs, 1266.
Haer ende wolle van allen dieren
Verwandelt na des lants manieren :
In heeten lande kersp cede swart,
Ende in tastene e en deeI hart.
Nat. BI. bI. 44 , vs. 104.

Lie nog op BESEFFEN (HEM), en Rymb. vs. 30359 en vs. 30953.
Deelen. 1) Verkoopen. Eng. »to deal".
Bruer Jacob, wy en derven zoo veel broots niet bakken

Als wy voortyds plagen to d e e l e
Sy lijen haer nu met die locker morceelen ,
En die witte kanten is al beter aes.
131L1). Gesll. op KANT.

2) Oordeelen, vonnissen. KIL. MEYER.
3) Bedeelen. Als zy den armen deelen, roe compter gerneenlic ten
deal omtrent 4000 persoonen. Inf. bl. 384.
ICwaad berokkenen , kwaad doen.
Deelen (Evel
Hi was in felre stede gheraect,
_Baer men hem deel.de eve1 spel.
Walew. Vs. 743.

Deelewkin , deelwijn. Volgens PL. zou dit woord dalwijn , sin des
valldes, beteekenen , doch zie wat ik hierover gezegd heb in het Wdb. op
BREDERO en in dat op HOOFT.
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Men sal op mijnen Doop de beste glasen spoelen ,
En doen een frisschen dronek van koele Deele-w ij n ,
En Ghy suit de Compeer van Hofwycks Land-heer zijn.
HITYG.

Korenbl. I , 306.

Niet dan delicate deel-w y n mach door haer keel. ROEMER VISSCHER
Brabb. 1669, bI. 88.

Deelig. Deelachtig.
Noch schiet ghy feller schicht ; en wilt my heeten vreesen
Noyt Vaderlands bewind te sullen deeligh wesen.
HUYG.

Korenbl. I, 447.

Deellame. Deetgenoot of deetachtig.
Mac mi geselle ende de ell a in e
Vander gebenedider name.
MAERL.

Deelloes. 1) Onbedeeld, beroofd

Sp. H. 4°. ed. I P. VIII B. IV, vs. 103.
van, ijdel of ledig.

Die erde was van hares sconede
Nochtoe d e ell o e s nader nature
Ende met demsterheden verdect.
Rymb. vs. 127.
2) Niet deelende, zonder deet te hebben. U. W.

Deeluw. Zie DELUW.
Deeme. Mans, mamme , speen. MEYER.
Deemster , demster. Bijv. nw. Duister, donke y.

K1L .

So moeti in mijn gheleide sijn,
In desen d ein st er en nacht.
Caerl ende Eleg. vs. 188.
In die dee in ster hello.
Lsp. B. II, C. 36, vs. 1352.
Meer voorbeelden vindt men in Belg. Mus. IV, 203 en IX, 60.

Deemster , demster,

als Znw. gebezigd. Het duister.

Dies bliven si ewelic int verdriet
Int ewige d e m s t e r solider verlaet.
Belg. Mus. 1X, 60, vs. 53.

Deemsterheit, demsterheit. Duisternis,

ook duistere plaats, be-

dekte gangen. Want hare woninge sal sijn in deemst erhe id e. RUUSBR.
Tab. I , 46, reg. 5.
Ic sitte in die demsterhede,
Ende ne sie niet tlecht Gods mede.
Rymb. vs. 15507.
Zie nog Nat. Bl. bl. 52,

vs.

290; Meliboeus , vs. 3576; Taalk. Mag. IV,

72; MAERL. Sp. H. 80 . ed. 1, 91; Alex. VIII, vs. 1263.

DEEMS.—DEERL.

42

Deematich. Duister.
Schemert miju gesicht ,
Dat ick mijn eygen kint niet ken door 't deem s t i c h liCht
COSTER, Polyxena , 1619, bl. 68.

Deer. Deem, mei*, meld.
De lompste Borger-d e e r, die oit van melck en boonen
Te gader wierd' gepapt , ens.
HUYG. Xorenbl.

86.

Deer , dere. Sehade , teed , smart. Zie DERE en Wdb. op
Deer. Samentrekking van De Heer.

HOOFT.

Deer Walewein , des si,jt ghewes ,
Was wel beraden.
Walew. vs. 1046.
Deer Walewein andworde saen :
.Wie sal hier de tolne ontfaen ?"
Ibid. vs. 1593.

Deer (Te) stn. Tot teed strekken , benaumen,.
Comter cilich by gheval
In een goede luwe haven,
Si waren sot die die begaven ,
Ende seylden weder in dat meer,
Dat hem soe anxtelijc was t e deer.
HILDEG. Ged. bl. 245 , vs. 150.

Deer (In stn) setten. Met deernis neerzien op, en bij uitbreiding
minachten. Wdb. op BREDERo.

Deer (Uit stn) setten. Van smart of leedgevoel onthelfen. Wdb.
op

HOOFT.

Deeren aen. Deernis, medelyden opwekken by.
Hy is son mager uyt-geteert
Dat by a e n alle mensehen deer t.
CATS, 1828, I, 244, b.

Deeren. 1) Deernis, medelyden.
Heeft er niemant deeren, compt my gees mensehen to baet?
Constth. Juw. M. 433.

2) Smart.
Want so groot es haer d e e r e n ens.
KAUSLER, Die Rose, vs. 9340.

Deerlyk , deerlijek , deerelick. 1) Bedroefd, bedrukt. Deerelick
ghesien is half ghebeden.

MEIJER, 0.

N. Spr. bl. 67.

Maer of al schoon de dochter trcurt,
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En haren beaten tabbert scheurt,
Of datse slecht en deerlick siet,
Die slimme quant en wilse niet.
CATS, door Dr. V. VL.

I, 379, a.

2) Stead , sehaolelijk. Wdb. op IlOOFT.
3) Beklagenswaard, deerniswaard.
0 ! 't is een de e r l ij c k wijf,, dat met een koopman trout,
Vermits by meer de zee dan haren acker bout.
CATS, 1828,

II, 271, a.

En of het schoon al de e r 1 ij c k siet,
Gy evenwel en acht het niet.
Ibid. I, 560, b.

Deerlijekheit, deerlijekheydt. 4) Jammer, schade, verwoesting.
Die deer 1 ij ckheyd t die in dese diversche inundatien gheschiet en is
niet om schrijven. VAERNEWIJCK , Hist. v. Belg. 1665, bl. 413.
2) Ellende. D. W.

Deerne. 4) Deernis, beklagenswaardige toestand, verdriet, ongelegenheid.
Want bi mitten groten vertherne
Bem is comen in zwaren deers e.
KAUSLER , Die Rose, vs. 7430.

2) Maagd, elke ongehuwde vrouwelijke bediendc, en bij uitbreiding

elk meisje, dienaresse of onderdanige. Doe antwerdde Maria: »ic ben
de der ne Gods." Lev. v. Jezus, bI. 6. Die deer ne eyschede S t Jan
baptistus hoeft in een platele bereyt. Pass. Som. HS. 1489, f b. 131.

Deesel. Kuipersdissel. KIL. PL.
Deesem, deessem. Gist. Ibid.
Deesemen, deessemen. Gisten. KIL.
Deester. Quid?
Van haven sonden die sijn d e e s ter
Wil hi se dan te penitencie bringen.
.13LON.M. Oudvl. Ged. III, 40, vs. 3314.

Deeu! God ! Een onbedachte uitroep.
D e e u! hoe wel mach hem ghereien,
Die daer haer lief te vendee weten.
Vaderl. Mus. I, 323, vs. 31.

Deft. Deftig. U. W.; Wdb. op

BREDERO.

Kuysche hey-l'ge defte dans, dans daer ick my hertgrondigh
Aen S'al'mons grootheyd, en mijn Musa me' bezondigh.
VONDEL, door v. L. I,

372, vs. 791.
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Deftbaarheidt. Defligheid, statigheid. U. W.
Deftelyk. Op eene deftige wjze. Ibid.
Deftigh. 4) Gestreng. U. W.
2) Belangrijk.
Een dochter uyt to geven — —
Is vey een swaer besluyt, is ja een defti gh werck.
CATS, door D r . V. VL. 1, 401, a.

3) Ernstig.
Daer sijn verwaende mans vol ongetemde vlagen
Die niet een deftigh woort van iemant konnen dragen.
Ibid. I, 442, b.

Deghe. Aanwas, voorspoed.
Die derde lijt, om dat hi creghe
Gaerne ter werlt grote zeghe
Van vechten , waer hi hens gaet ;
Ende heeft hi daer toe crancken deghe
Ende maect hi vyanden anden weghe,
Soe lijt hi zeer in dommer daet.
11ILDEG. Ged. hi. 129, vs. 154.

So soude hi tot alre stont
Winnen ends behouden zeghe,
Ende in oirloghen hebben d e g h e.
Mloep, B. I, vs. 2023.

Zie nog ibid. B. II, vs. 1425 en B. IV, vs. 248.
Deghel. Koperen pot of ketel. KIL. MEYER.
Degen, deghen. 4) Krijgsman en held.
Si sloegen menegen coenen deg e n.
Nieuwe Werken der N. v. N. L. I, 264.
Had hi veel ghehadt alsulke deghen,
Hi hadde tlant ghewonnen groot ends smalc.
Ibid. I, 2 de St. bl. 155.

Zie nog Limb. B. II, vs. 440; Rymb.

vs.

33042.

2) Knaap.
Vrient, wildi den jonghen deg h en
Copen , is sal u segghen dart
Wiene droech ende wiene wan.
Esmoreit , vs. 126.
Uw dochter es van kinds gheleghen
Ends heeft bracht enen jonghen d e g hen,
Als waer hi een half jaer out.
Hubbell, vs. 29.
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Bade die ionge degen
Bede hi hieten seghelijn.
Seghel. van Jher. fa. 2, d.

Men vergelijke hiermede

BENECICE.

3) Machtige.
Helpt ons daer geen de g e n,
Wi worden daer verslegen.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. V, ride St. bl. 39.

4) Zwaard. En hieuw hun met den deg e n den hale af.
v. L. V , 328 , reg. 14.
Zie ook CATS, door D r . V. VL. 1, 457, a; Wdb. op ROOM

VONDSL, door

Degen. Geheel , volkomen. Nu m. Ged. III, 4.
Deghenleke, degenlike, deghelike. Dapperlijk , heldhaftig,
Gi sijt sekerlike
Gereet u te weren degenlik e.
Alex. B. VI, vs. 837.
Noit yacht man so deghenlek e.
Walew. vs. 8232.

Zie ook Limb. B. III, vs. 334; Walew. vs. 2253.
*Deghene. Ilij. Ende alse al syn goet over was, so quam een groat
diere tyt in dat lant , ende degh en e begonste breke te hebbene. Lev.
van Jez. bl. 117.
Degher. Bijw. Ten voile, volkomen. Umbe ene summa van ghelde,
die em degher alle ende well tot oeren wille betaelt weren. Opdrachtsbrief van 1442, zie 2de Proeve, bl. 179. Dairvoir hefft ghegeven ene summa
gheldes , die ons deg her ende alinck to onsen willen wal betaelt is. Opdrachtsbrief van 1437, zie 2de Proeve, bl. '180.
Zie ook NI N. Ged. IV, 349.
Degherlec. Bijw. Sterk , ter dege, zoo als het behoort. Ghi phariseuse ,
ghi duaet ende suvert harde degherlec dat butenste van den nappe ende
van den cadine, ende uw binnenste dats vol van ghiregheiden. Lev. van
Jez. bl. 95. Aldaer so stonden oc die princhen van den yodschen papen
ende wrugdene harde d egherle c. Ibid bl. 224.
Degge. Dagge, korte degen. Eng. »dagger" , Vlaamsch »degger".
Verkeert uwen deggen
Ls kruyzen en vleggen.
FOCQUENBROCH ,

1709, II, 219.

DeYdincgen. Overeenkomst. Oych waren viler diesen deydincgen
ze vurend , here Gerard van Endelstorp , inde here Beyzel. NUN. Ged.
I , 385.
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Deilen. 1) Deelen. U. W.
2) Beoordeelen.
Soe wye die recite waerheit wil d e i 1 e u,
Die sel den rechten sin verstaen.
HILDEG. Ged. bl. 211 , vs. 358.

Die went is recht een meer te zeylen.
Me dan den wint wel connen dey1en,
Ende wilse God te hulpe comer ,
Soe crijchsi haven thoren vromeu.
Ibid. bl. 245, vs. 138.

Deilling. Laagte tusschen duinen. Wdb. op HOOFT.
Deimsterheit. Zie DEEMSTERHEIT.
Deyn. 1) Eigenlijk een karig , gierig mensch, een vrek, en van daar
ook een opkooper van eetwaren, in dure tijden, om woekerwinsten te
behalen. Km., maar ook akelig mensch, druitoor, hatelijk mensch.
Ghy moest wel zijn een kluts, eeu sul, een koelen troever,
Onaerdigh ale de zee, en doof gelijck den never,
En kout gelijck een vis , en bitter als de vloet :
Ghy moest ja zijn een de y

een ongesouten bloet ,

Indien ghy,, houte-klaes, soo soeten brock vermuyldet.
CATS, door V. VL. I, 285, a.

Een vette kop, een magher breyn;
Een voile kas , een rechten d e y n.
DE BRUNE, Ballek.-Werek, 1660, II, 203.

Zie verder Handel der Am. bl. 371 ; Beig, Mus. X, 52.
2) Reebok.
In dien vergiere mochtemen oec vinden
Herten, reen , d ein en ende hinden.
D r. VERWIJS, Die Rose, vs. 1284.

Define. Reegeit.
Rangium es een dier niet cleine,
Van herte cameo eude van d e i II e.
Nat. Bl. bl. 204, vs. 3391.

Deinsen. Trans. Doen waken.
Maer, waer blijft by in 't gevecht
Van Gewiss en nachtgepeinsen,
Dien de droeve droomen d e i n s e
Op verwesen erf of Bloed.
HUYG. Korenbl. 1 , 237.

Deirne. Dienstmaagd. U. W
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Deisen. 1) Deinsen, wijken. Ibid.; HARDUVN, Ged. door SCHRANT, bl. 47;
JAN ZOET ,

Thimoklea, 1641, bl. 22;

HOUWAERT ,

De vier Wterste, bl. 16.

2) Teruggaan , terugspringen.
Komt, last uw' gedachte d e i s e n
Daer het lichaem eertijds was,
Laet uw' sullen over-reisen
Al des rouden bodems plas.
HUM Korenbl. I , 90.

3) Afdalen, nederkomen, afkomen.
Op dat te homwerts deyzen
Twe hellep dueghdeu jong, die dalen van den top.
SPIEGHEL , Hertsp. VII, 170.

Ick sie Parmenio herwaerts d e y se a.
VAN GHISTELE.

Tuwaerts ick d e y se.
ANNA OYNS.
Zie ook Wdb. op BREDERO op DYSEN.
4) Afdwalen , van den rechien weg afgaan.

Derwaert wy zeylden , derwaert was ons reysen,
Maer Aeolus tempeest heeft ons bier doen d e y se
Handel der Am. bl. 13.

Deyzer. Die terugwijkt, vooral in den oorlog. U. W.; Wdb. op HOOFT.
Deken. 1) Dekken. Item ter Lune enen man betaelt voir xj plancken
ende j hoer opten slote , enen bode mede te deken, v gouden scilde
VERWIJS , De Oorl. van Hert. Albr. bl. 249. Si gaen

ende iij gulden. D r.

al naect , Bonder dat si een doexkijn hebben , daer si haer heimelicheit
mede deke n. Reis van Mandeville , P. 47, c, aldaar in het Gloss. aangehaald.
2) Duiken.
Doe quam hi te Dodinele ward,
Ende waendeu slaen metter yard;
Maer Dodineel d e e c t e daer met alien ,
Ende liet hem vauden perde vallen.
Lane. II, vs. 40952.

Dekenie. Kerkelijk ambt, waarover een deken gesteld wordt. Ende
ter zelver tyt yerscheen een Abdie , en een Dekenie tot des Keysers
gifte. Clerk u. 1. L. M. 49.

Dekenier. Overste over tien, man. Ende maect se tribunen en centurionen , en vijftich heren ende dekenier s. Bijb. van 1477, Exod. XVIII,
vs. 21.
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Deker. Pak van tien huiden. De kalfs- en schapenhuiden (in den
groothandel ook de ossenhuiden) werden in de Middeleenwen bij tientallen verkocht, die men dacra, dakers of dekers noemde. Nieuwe
Reeks van Werken van de M. v. N. L. VII,

2"

st. bl. 179.

Zie ook De Oorl. van Hertog Albr. bl. 356.
Deeke. Deksel en dekkleed. Km.
Deeke. Bijw. DikwUts, menigmaal.
Ende hem gedachte sire vrouweu ,
Daer hi hem meer toe ne mochte betrouwen,
Daer hi deck e hadde gehat mede
Joye ende grote gnoeclijchede.
Lane. TI, vs. 35681.

Deekeling. Tegel. U. W.
Deeken. 1) Verbergen, verholen houden.
— — — Nathan
Dime scalt ende seide : ,Keitijf,
' Du heefs gherooft Urias wijf
,Ende heefstene versleghen mede,
" Om te decke ne dine dorperhede."
Rymb. vs. 10304.
Dat men d e c t des conincs raet
Ende sinen sin, dan es niet quaet.
Ibid. vs. 15839.

Zie nog

MAERL.

Sp. H. 8°. ed. II, 123, vs. 144;

BREDERO,

Roddr. 1616,

bl. 2.
2) In een omstag of convert besluiten. Wdb. op ROM.
3) Van een dak voorzien, een dak maken. Ende hebben mitten penninghen daerof commende huer kercke gedec t. Inf. bl. 154.
Eons ghesciede also wel ,
Bat tecsel vander kerke vel
Over sijn graf, lichte van mien;
Ende alsijt weder decken souden ,
Sone mochten sijt niet vulbringhen.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. V B. XXVII, vs. 56.

Dekker , decker. Omslag, convert. Wdb. op HOOFT.
4) Het zelfde. Ibid.
Deksel, deesel,
2) Voorwendsel. Ibid. bl. 465. Ende een weynigh daer na sehoffierde
met gewelt de Vrouwen ende jonge Dochters van den Sabynen zijne naburen , onder eon decksel van een heyligh Kersmisdagh te houden.
NIARNIX

Biji,ink. 1645 , N. 218, vo.
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3) Dak.
Eeus ghesciede also wel,
Dat t e c s e 1 vander kerken vel.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. V B. XXVII , vs. 54.

Zie nog Rymb. vs. 1'1346, 18027, 21241, 31313.
Deeten (Hem). Zich bedekt of onbekend hoyden.
Alse Lanceloet hare worde verstont
Hine mochte h e m niet d e c t e n langere stoat.
Lane. II, vs. 30441.

Ik twijfel zeer of hier wel d ecten moet gelezen worden, omdat dit de
vorm is van een Imperf.
Del. Eene laagte tusschen de duinen. U. W. Vergelijk hiermede Lane.
III, vs. 21439 en 24013.
Del. Bijw. Neder. Wdb. op

BREDERO-

Den Jonghelingh
Onder de Koetse d e 1 giugh legghen.
3. J. COLEVELT , Hartogin van Savoyen, 1634, bl. 61.

Delay. 1) Uitstel. Fr. »delai."
Sonder delay, na u ghenay, soet en fray
Doet u ionst in my beclijven.
Souter Liedekens, Ps. 24.

2) Spitsvinnigheid, haarkloverij. Zie o. a.

ROQUEFORT

op »Dilacion."

Dat kerstin gheloove sender d e l a y
Beter es ende waerachtiger mede
Dan uwe wet.
Lev. van St. Am. II, vs. 2406.

Iliermede kan vergeleken worden
Delayieren. Uitstellen.

KAUSLER,

Reiman vs. 6876.

Wie hij zij , grijpt dit verstant . in he,
De scult des doots moet eeus betaelt ziju ;
Het es nu tijt, gheeneu tijt dan nu;
En delayiert niet, vliet den helscheu gru.
Vaderl. Mus. IV, 120, reg. 4.

Dele. Poel, meer, sloot, gri f t , groeve, het zelfde als DELLE hij
Ende nam dit onnosel lam als een onghenadich vleyschhouder ende overstac hoer eerst die kele ende daer na stac hi een messe in hoer syde
ende offerdese so den beer een waerdighe levende offerande ende daer
na werp hi hoer in die d e 1 e. Sp. der Vole. fo . 74, v°. Ende doe scanmyghe personen in die dele soude visschen, so vonden si dat lichaem
van margrieten voerscreven ende van anxte datmen hem die moert
4
II.
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aentyden soude, so begroeven si dat lichaem aen den oever wander dele n.

Ibid.
Delewijn.

Zie DEELEWIIN, DEFILWIIN

Delf. Sloot.
Dolfljn.
Alse hi dit deck een wilekijit,
Quam daer menech groot d e 1 f ij n,
Ende men warpeue in die zee.
Nat. Bl. 51. 450 , vs. 370.

Delighe voor de heilige. Rymb. vs. 7862.
Delichen. Delgen , uitdelgen , te niet doen. Welke besnydenisse in
den ouden vaderen delichde die erfsonden. Sp. der Volc. fo. 150 , vs.
Delijt, deliit. Vreugde, vermaak , genoegen.
Om den zoeten nnwen tijt
See hadden si so groet d el ij t ,
1)at si sere te stride congest.
D r , vEstwijs , Die Rose, vs. 92.

Hi seems wel vol van delit e.
Ibid. vs. 771.
Bi hoc slop hi met del it e.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. V, 2 de St. bl. 70.

Zie nog Her. Bela. V, 86; Ferg. vs. 3171 ; Limb. B. X, vs. 6; Alex.
B. VII, vs. 895.
Delingh. Figuurlijk : Stroom , beck , stortvloed. ?slijn oghe heeft wtgebracht delinghe van wateren. Bijh. van 1477, Klaagl. Jer. III, vs. 48.
Delytabel. Aangenaam , verrukkelijk. Eng. »delectable".
Beide in cameren ende in spenden ,
In salen , in kelren , waer gijt coot vendee,
Daert scone ende d e ly t a b el si.
Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 12405.

Della. Poel, sneer, sloot,

groeve.

KII,.

Della (Ter). Neder.
Ende Maurus oec sijn geselle
Worpen menegen daer ter dell e,
Die opgeclommen waren daer.
Lane. III, vs. 12164.

Dellen .Daten, nee'rgaan, nederwaarts gaan,alloopen. U. W.; ook
Delling. Eene laagte. U. W.
Deluvie, diluvie, dilovie. Zondvloed. Totin male dat de delu vie
quam ende verdranc se alle. Lev. van Jez. bI. 192.
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Want al dat gheslaechte zijit
AIse ons serijft die bible fijn ,
Verdrane in dilnvie felle.
Wapen-Alartijn , Coupl. 39.

Deluw , delluw. Bleed, geel, veal, loodkleurig. Wdb. op BREDERO
Deluwen, delewen, deelven. Intr. Verwelken, en bij uitbreiding
vergaan, te niet gaan. In den Limb. wordt van boomen gesproken, waarvan gezegd wordt:
Sine deluw en no ne droegen.
B. XI, vs. 221.
Soe siet men weder die bloemen delew e
BLOMMAERT , 011110.

Ged. III, 125,

vs.

145.

Dies is deelven sal an di,
Crum!
Vanden Levene ons Heron , vs. 3001.

Deluwen. Trans. Te niet doen , uitwisschen, vernietigen. Ende dier
RUUSBR. bl. '233 ,

namen en mach een niet ghedeluw et warden.
reg. '15.
Deluwheid. Bleekheid, lUddleur.
neus getrokken plat en breed,
Van doodsche delnheid bekleed.
OTTDAAN

Poe4, 1 , 308.

Delven. 1) tiltroeien, uitdelgen. Wdb. op BREBERO, bl. 497.
2) Begraven, ook levend begraven. Wdb. op HOOFT bl. 465. U. W.
Ende deet sweren bi hem selves
Dat hive emmer soude delve it
In die twivoudeghe haghedoehte ,
Die wilen te voren Abraham eochte.
Rymb. vs. 3256.
Up dat last d al f in e n vremde liede ,
Alse daer bi laude quamen
Die hloet aeker hiet bi namen.
Ibid. vs. 26238.

lie nog Lane. III, vs. 10781, 10162; Walew. vs. 7650.
Delver. Graver. De Oorl. van Heft. Albr. bi. 244.
Demo. Uier eener merrie. Ku.. en

PL.

Demon. Duister worden.
Die

ale een wijs man seyt,

Es hier boven in deweeheyt,
Daert en daget no ea deem t.
Het Boec vauder wraken, 11, vs. 355.

4*
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Demmen. 1) Een dam maken, bedammen. U. W.
2) Brassen, smullen.
Elck wil mijn moeder trouwen ; die is niet gheneghen
Tot een ander man; maer weygert sulcken brayloft hatelic;
Dies slocken zy thuys op met slemmen , demm en en vegeu.
COORNH. Odyss. 1606, I, 4, r°.

Demp. 1) Damp. TOL. en

PL.

2) Gulzigheid, vraatzueht, smutzueht. Km. en

MEYER.

Dempen. 1) Brassen, smullen. Het zelfde als PENMEN. Eli.. en Wdb.
op BREDERO.
Sy slempen en d em pen

't Leckerste van de marckt.
Constth.

bl. 439.

2) Verzwelgen, doen verdloUnen. Wdb. op
3) Onder den voet treden, vernielen. PL.

BREDERO.

4) Vernietigen, ten onder brengen. Wdb. op BREDERO, bl. 497 en U. W.
Die alle hare vyanden demp e. St.-Bijb. Ezech. XXXVIII, Kantt. 51. In
't midde zijns bloeijens — — — dempte de dood hem. DOOFT , Ramps .
f°. 8 reg. 16.
— — dat m'er sou met ysren handschoen 't lot
Opworpen, of Nassau g e demp t son sijn van Spanje ,
Of 't moedigh Aragon sieh buygen voor Oranje.
VONDEL , door v.

Zie nog ibid. III, 530, vs. 1363.
5) Uitdampen, rooken, wasemen.

ICU,.

en

II , 302.

MEYER.

6) Smoren, uitblussehen.

Demper. Vraat, gulzigaard. Km. en MEYER.
Demphoren. Domper om eene brandende kaars te dampen. Eli,.
Dempkuyl. Bluschkuil , doofpot. Ibid.
Dempigh. Engborstig. Al te heete sporen maecken een peerd d e trip i g h, en doen 't haest t' eynden aessem loopen. nE
Werck, H, 216.

Dempigheit. Engborstigheid. mt. en
Demping. 1) Vernieling. PL.
2) Afmaking , ombrenging. Wdb. op

BRUNE ,

Banck.-

MEYER.

BOOFT.

Demrys. Bps, waarmede men een dam maakt. U. W.
Demster. Zie DEEMSTER.
Demsterhert. Zie DEEIVISTERHE/T.
Demsternesse. Duisternis, duisterheid, en bij nitbreiding (Irak ,
droefheld. Syrien bediedet ons mien outaer ochte hoecheit , Egypten
dem sternesse ofte bedroeftheit. RUUSBR. Tab. 1, 59, reg. '19.
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Demstigh. huister. KIL.
Den. Dorschvloer.
1)' cene meeckt den 1) e n ghereet ,
Die met zeylen wordt bespreet,
1)' ander moeyt hem heele daghen
Op den D e n het saet to draghen.
HONDIUS , MOIlie-SChanS bl. 285.

Done. Spar , rib, lat, plank.
Denen. Van daar.

KIL.

Ende hi bleef daer tier stonde ,
Liggende .xv. dage al stille ,
Doer sire wonden wille,
Eer hi denen vacate riden let.
Lane. II, vs. 5069.
Hi voer denen.
Ibid. vs. 12539.

Deneken. 1) Heugen.
Ende wye misraect op sinen dach ,
Ic waent hem langhe denck en mach.
HILDEG. Ged. bl. 109 , vs. 147.

2) Verzinnen, uitdenken, smeden.
God die gheve hem onlanghe lijf
Die dese loghene d a c h t e.
Lsp. B. III, 0. 15, vs. 141.

Denken (Hem). in geclachte zijn, over lets met inspanning nadenken, in gepeins zUn.
Si seide: Gi do c h t u, here, horde sere;
Ontbeit , gi seles horen noch mere
Dan gi waent, cortelike,
Dat geeft mi min sin sekerlike.
Lane. III, vs. 8751.
Walewein d o c h t e hem ende was in vare,
Ende waende dattie duvel ware.
Ibid. vs. 11601.

Denekligen. In dank. Eynen alden conincxs groiss die
he ons zu onseme urbere den ckl i ge n hait geleent rode gerevkt. N13H.
Ged. I , 208.
Denne. 1) Vloer, zoldering. Km.
2) Groeve, spelonk. Ibid.
Denning. Plecht van een, sehip. Sy hebben alle uwe denningen
uyt denneboomen van Sethi* gebouwt. St.-Bijb. Ezech. XXVII, vs. 5.
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lie D r . DE JAGERS Taalk. Mandl. bl. 28.

Der. Contraetie van de heer,, een eeretitel dien de Ridders droegen.
Dit vernam d e r Keye.
Lane. III, vs. 20427.
Mettien quam d e r Walewein die coene.
Ibid. vs. 22846.
I) e r Walewein hi wert gheware, enz.
Walewein, vs. 884.

Der. Bijw. 1) Wactr.
Ende joeghese weder to samen
In de woestine, van d e r si quamen.
}let Boee vander Wraken,

vs. 507.

2) .Daar. Rymb. vs. 50, 98, 286 , 1 0799 ; Wdb. op !WET.

Der. Voornw. 1) Die. Rymb. vs. 894.
2) Daarvan. Wdb. op HOOFT.
Derde (Uwer). Met it drieen.
Bi alien heliehgen sweric ,
Waerdi aw e r derde van riddren nu,
Al sule alse gi sijt, is soudse nochtan
En wech voren ende niet laeten doer a dam
Lane. II, vs. 7038.

Derdeling. Neefskind. MEYER.
Derder (Hem). Met zijn drieen.
Maer hine wouts laten niet,
Ende is h e rn der der ten three gereden.
Lane. III, vs. 18290.

Dere, deer. 4) Sehade , teed.
llaer bi en hoedde hem, voor sijn der e a,
Nen die eoep was ghesciet,
Die hertoge van Brabant niet.
VAN HEELU, Vs. 1578.

— — Want sae bi
Was doen die winter, dat hi
Niet langer en moehte logeren
Met here buten, sonder dere n.
Ibid. vs. 3356.
2) Smart, droelheid.
lIebt genen dere
Wi selense bi vrienden raet
Wel erigen.
Rein. door wiLLEvi s , vs. 5306.
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Op dat men u mach helpen uut (lees armoed' en deer.

Constth. Jaw, bl. 66.

3) Schade aan de eer en d us schande.
Sij en sad' niet an dat grote d e e r,
Pat hoir selven kenlic lette.
Mloep. B. IV, vs. 460.

Deregarde.

Zie DAREGARDE.

Deren (In) nemen. Mel leede oogen aan.zien.
Pit namen sy in groten d e er e n
Die teoern to voren cochten,
Om dat sy daer cleyn an winnen mochtert.
HILDEG.

Ged. bl. 109, vs. 50.

Dort Onyerezen , onyezuarcl. Gin suit seven daghen der f broot
eten. Bijb. van 2477, Exod. XII, vs. 45. Ende once broeden sijn oec
d er f, onverheven. D r.

V. VL. Prozast. bl. 75*.
Derch. Drijvend land. KM.
Derlicheyt, Zie DEERLIJCICHEYDT.
Derma. Meld, dienstsnaagd.

Darr es ver Redone zeer ontsient,
Daer die vrouwe oin d c r n e dient.
Het Boec vander Weaken, III, vs. 2332.

Derre. 1) Dezer, dier , derzelver. Derre man dede David doeden
om haren wille. Lev. v. Jez. bl. 11.
Doe men Brune vernam
In derre wijs van verre comeu.
Rein. door pr .

JONOKI3L, VS.

979.

2) Daarvan.

Ili

toende eem vrouwen die wael songeu

Ende dansten en sprongen ,
1) e r r e en woude hi engene.

Alex. B. VI, vs. 654.
Vogele , die achter alse leaven waren,
Ende voer gedaen also die aeren ,
I) e r r e slogen si vele doet.
Ibid. B. IX, vs. 1205.

Zie nog Belg. Mus. VI, 105. Alex. B. 1, vs. •19.
3) Wier. Onder der goeder liede , derre cleder si dragen. Belg. Mus.
V , 94.
4) Van Welke. Belg. Mus. V , 94.
Derren. 1) Behoeven.
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Komen die by een, certeyn wy en derren,
Gheen zolffer-stecken halen , om 't vyer t' ontsteken.
Handel der Am. bl. 4.
Hadden zijt eerst gestraft, die daer toe wisten raet,
Men had niet d e r r en verdrinken oft bernen nu.
ANNA BINS, Ref. III, 1602, bl. 38 ,

2) Durven.
Dat ic niet en d e r gaen
Daer

sijt , noch bi u staen.
Belg. Mus. IV , 222.

Wien zal ick 't derr en klagen ?
Handel der Am. bl. 29,

Zie nog Taalk. Mag. IV, 41;

ANNA BYNS ,

Ref. 1548, W. 147;

BOR

Appollonius , 1617 , bl. 19 , O. en bl. 20, v°.
Derringh. Waarschijnlijk het zelfde als

DARINC.

Zoo gaen oock de

vrienden de hutten ver-by , daer den der ringh roockt en stinct.

DE

Banck.-Werck, I, 450.
Dersehen , derssehen. Dorsehe n. NIL.

BRUNE ,

Die vele bat der s c h e n can
Oft met ere ploech eren.
Lane. III, vs. 14792.

Zie nog Belg. Mus. IX, 81, vs. 621.
Derssen. Sloan.
Want vor die porte, wetet dan ,
Staen twee vresselike moteelne man ,
Die altoes der s s e n ende slaen.
Lane. III, vs. 26609.

Derst. Dorsi.
Die marbersteen es Jhesus Kerst
Die lavet nn der zielen der s t.
Rymb. vs. 5898.

Zie ook ibid. vs. 20984 en vs. 26592;

MAEFtL. Sp.

H. 4°. ed. III P.

IV B. XXXVIII , vs. 50.
Derten. Zie

DARTEN.

Dertenheit. Zie

DARTENHEIT.

Dertiendag. De dertiende dag na Christus geboorte, dus de 6 e januari of driekoningendag.
Derven. 4) Behoeven , noodig hebben.
Ic hore wel , ic en der f in oest lant niet lopes
Om playcrwater, tfloeyt tonsent toeten dike.
Playerwater,, vs. 148.
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Ghi en derft niet vasten.
ANNA BYNS, Ref. 1548, bl. 129.

Zie nog Handel der Am. bl. 16;

MEIJER ,

Oude Ned. Spr. bl. 8 en 27.

2) Nalaten.
Antony, seid' irk, trouwt gh'een Wtf van sestigh jaer,
En kost ghy dat niet der yen?
Neen, seid' hy,, 'k wouwse noch thien jaren ouder waer;
S' heeft Geld , en heeft geen' Erven.
HUYG. Korenbl. bi. II, 454.

3) Durven.
Wy derven ons , 8 God, voor Dijne voeten buygen.
Ibid. I, 70.
Lachts' onbekommert uyt, all' die n dreigen der y e n.
Ibid. II, 377.

Zie nog

Bienkorf van 1569, bl. 85 , vo.
Des. 1) Tot, totdat. Ongewone vorm van tes, contractie van ter des.
MARNIX

Bi derre saken
Seldine ter Montorien ter scolen sinden ,
Daer te leerne met andren kinden,
D e s sijn meester es ghenesen.
Fl. ende Bl. vs. 431.
Alse Hestor wart geware das,
Liet hi hem der rusten plegen,
1) e s hi sijn adem hadde vercregen.
Lane. II, vs. 2756.

Zie ook Mloep. B. II , vs. 2442 en Fl. ende Bl. vs. 3379; Rymb. vs. 31747.
2) Mids.
Si en roeken wies huus dat brant ,
D e s si hem biden colen wermen.
Rein. door WILLEMS , vs. 5075.
Noemt ons die juwelen, hebt genen dere,
Wi selense bi vrienden raet,
Wel crigen 'tsi vroe of laet,
e s si boven der eerd en sijn.
Ibid. vs. 5309.

3) Daarom, dus, Bien ten gevolge. Wdb. op

HOOFT

en op

BREDERO.

Vele si jagen, ende dens si vaen :
So willen si te samen slaen
Ghelike ende onghelike.
e s latic tutu vraghen staen.
Dr. VERWIJS, Wapen-Martijn , Coupl. 21.
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1) e s HoBands Andrael
Hem noopte , dat by rees , getergt tot wraeck.
VONDEL ,

door v. L. III, 122.

Zie ook Rymb. vs. 7084 en 13275. Mloep. B. I, vs. 1473 en B. III,
vs. 277.
4) Daartoe. Wdb. op noon.
5) Zulks. Ibid.
Pleecht men tes coning hove d e s ?
Rein. door _Dr.

6) Dienaangaande. Wdb. op
7) Daarvan. U. W.

JONCKBL.

vs. 1223.

HOOFT.

Noehtan waren si , d e s sijt ghewes
Ghesent van Dordrecht uter pooh.
MELTS STOKE,

B. VI, vs. 52.4.

Hi seide : Swiget d e s , goet man.
Beig. Mus. VII , 191.
lc num hem tlant , d e s hi was here.
Cain ende Eleg. vs. 226.

Zie ook Clerk u. I. L. bl. 187.
8) Hetwelk, hetgeen, dat. Onclerwilen so scryft oc een allene d e s
clandre drie nin striven. Lev. van Jez. lnleiding.
9) Tweede naamval van deze, dus dezes. Tobias, daer du ma vrages
is d es vader.
10) Dit.

CLIGNETT,

Esop. bl. 412.

In desen tiden gheviel hem d e s,
Dat hi quam tote Rages.
Rymb. vs. 15189.
Die Jueden sullen dor d e s
An hem cornea.
lbid vs. 16878.

11)

Vanwaar, waardoor , zoodat.
1) e s menighe edele vorstinne
Ende oick mede menich edel man
Den doot gheworven heeft daer an.
Alloep. B. I , vs. 318.

12) lndien.
Die schult , die hem die minus is seuldich ,
Die wart hem vrilic wail betaelt,
D e s hi van mate uiet en tacit.
Ibid. B. II, vs. 2104.
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Des ghi der dact ontschuldich sijt,
So bloeyt a eer tot alre tijt.
Ibid. B. Ill , vs. 1195.

13) Dat.
Mar die valscheit van Neufrades
Sal ic u segglien , can ic d e s.
Ibid. B. Ii, vs. 8922.

Desen (In). Ondertussehen, terwft.
In desen dat hi trac van daer
So quam hem ene boetscap swaer.
VELTH. Sp. H. B. 1 , C. 3.

Desmaels. In dien tad , destijds. Het lant canaan, daer Isaac d es
in a e Is woonde. St.-Bijb. Gen. XXVI, Kan tt. I. Gelijck ghy de s-rn aels
voor hem hebt gebeeft, alsoo suit ghy oock voortaen voor hem beven.
Ibid. Ps. CXIV, vs. 12.
Despijt, Verachting spit, liartzeer,, kwelling.
Mi sent hi des canines Urients sone ,
ijn here Ywein , to seggene u nu,
Pat hi in despite van u,
Uwen stilt algeslaegen hevet.
Lane. II, vs. 17177.
Mi dunct wel in alien manieren,
Dat hijt dede in mijn desp ij t.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 1299.
Dat dedic in despite van u.
Lane. 11, vs. 7626.

Dessel. Ho utveel. Km.
Dessenderen. Vallen, daten, minder warden.
Hoe zijn zy verheven in den hooghsten graet
Ende en dencken om geen de s s e n ii eren
Vaderl. Mus. V, 389, vs. 97.

Desside. Dezerzijds.
Met dien, die hem doen bleven waren
Van in de sside der zee.
VAN HEELU, Vs.

919.

Vergelijk hier mede Rynib, vs. 19674 en Het hoec van der Wraken, III,
vs. 1875.

Destel. Distel.
Carduelis es ene cleene dine,
Ende heet met ons ten destelvinc
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Orn dat in destele n, na siere wise,
Gheerne socket sine spise.
Nat. Bl. bl. 294, vs. 1159.

Destelvine. Distelvink. Zie onder DESTEL.
Desterier. Groot , sterk strydpaard.
°eh! haddic minen desteri er
Valentijf.
Hor. Belg. VI, 81.

Deughd , deucht , dueeht. 4) Gunst, gunstbews, weldaad. Wdb.
op HOOFT.
Wie willigh als van zelf zijn naesten d e u g h d bewijst ,
Veroorzaekt dat men hem voor zyne miltheyd prijst.
VONDEL, door v. L. I, 437.

2) Kracht , verynogen. Wdb. op

HOOFT.

Hy weet waerom de deughd des heldr'en Jaspis helpt
Den bloedenden, en 't bloed behendighlijcken stelpt.
VONDEL, door V. L, I, 359, vs. 389.

Zie nog ibid. I, 685, vs. 185.
3) Waarde, waardij. U. W. en Wdb. op
4) Dapperheid, cooed. U. W.

HOOFT,

bl. 465.

Laet tuygen van mijn deughd die schaerden van mijn stael.
VONDEL, door V. L. I, 688, vs. 258.
Alen sey grad Henrick had, met dolle dreygementen,
Gesworen voor 't autaer, daer hy den offer at,
t' Ontsetten door sijn' deughd d' omringde koningsstad.
lbid, II , 613 , vs. 360.

5) Hoflijkheid, eerbewijzing.
Heur Coningh Phidon noting my vriendtlijek daer ter stee,
Wiens soon my tegen quam , en veel deuchden aen dee.
COORNI1ERT , Odyss. 1605 , II, bl. 23.

6) Nut, worded.
Om datter niemaudt niet, terwyle dat hy lceft,

Van hem noch deug d' geniet, noch deuchdt genooten heeft.
VANDER VEEN , Zinneb. 1642, bl. 71.

7) Goed. Van daar deugd doen en deugd spreken, voor goed
doen en goed spreken , prijzen, waarvan voorbeelden voorkomen in Dr.
VERWIJS Die Rose, vs. 13080; D r. DE JAGER , Latere Versch. bl. 213 en
Wdb. op

BREDERO.

Deughdelijk. Dapper. Wdb. op HOOFT.
Deughdigh. Geldig, deugdelijk. Ibid.
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Deughdighe brieven. Pandbrieven. Ibid.
Deuy. Onnoozel wicht, dauwel.
So werd de d e u y gesocht , niet om haer vleesch of Moed,
Niet om haer slechte vel, maer om haer geld en goed.
WESTERBAEN, Ockenburgh, 1657, bl. ]63.

Platgeduymde mellick d e u y
Pack u naer den boerenreuy.
CATS, door D r . V. VL. I, 590, c.

Deun. Znw. 1) Scherts, spot, grap, pret. Wdb. op BREDERO en HOOFT.
Mer Moertje, watten d e u n, mer hoe versinje dat?
G. SEVERIN VAN CIJILLA, 11.1. V. Pieter-Soetvleys, 1632, bl. 2.

Wat hadt de knecht een deun, en ick riep om gheen scheyen.
VAN ARP, Klucht van Claes flick, bl. 12.

2) Sprookje. Van reuzeschonken, die dry mylen langk waaren , met
noch andere ghenoeghelike deunen der Rabijnen. DE BRUNE, Wetst.
4 0 . ed. 1665, bl. 271.
Deun, duen. Bijv. nw. 1) Karig, schriel, vasthoudend. Wdb. op 1100FT.
Wy vinden oveial een hoop van deune vrouwen.
CATS , door Dr. v. VL. I, 485 , a.

2) Nauw, innig. U. W.
Deun, duen. Bijw. 1) Scherp, dikwijls achtereen.
Wat, sourness soo d e u n maven ?
CATS, door D r. v. Va. 1, 485 , a.

2) Dicht, nabs.
Ems koud Reisiger, die wat to deun aen 't vier stolid.
Have. Korenbl. TT, 485.

3) Nauwkeurig.
Mijo haters , die my d e n a verspien.
q R0EBE Versch. Ged, I, 76.

4) Sterk, vast, stijf , dicht.
Die bard wort daer al duen gewrongen.
Mloep. B. I , vs. 353.

Zie voor meer voorbeelden het Gloss. van den Mloep.
Deunen, duenen. Schertsen, boerten, jokken, jolen. Wdb.
op BREDERO. Schoon ick niet stuurs van gelaet of trots van opzicht ben,
myn naam evenwel is zonder smet : en tot nogh heb ick zonder laster
gedeunt: en geen overspeler heeft roein op my. YONDEL, door v.
IV, 244.
'k Geloof ghy deunt met my.
Ibid. TIT, 868 , vs. 539.
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Gy d e u n t 'er me& , hoort hier,
Alle jokke laet vaeren.
Dr.

DE VRIES,

Warenar

13.

2) Zingen, neurign. Terwyl zich de wacht met drinken, deunen
en dansen vergat. HOOFT, Nederl. Hist. f b . 716, 47.
3) Luiden, inhouden. Wdb. op HOOFT.
4) Dreunen, daveren.
erde duende onder die calcoene.
BLOMM.

Ondvl. Ged. 1, 31.

Van daar gedeun voor geraas, gedreun, gedaver in : »als het g e deu n
eenes heyrlegers". St.-Bijb. Ezech. 1, vs. 24.

Deunheit. 1) Sehrielheid, zuinigheid , bekrompenheid. U. W.
2) Nauwgezetheid, scherpheid. Wdb. op

HOOFT.

Denning. Dreuning , clavering, hevige beweging. Deuningen
ende ruysschingen. St.-Bijb. Job XXXVI, Kantt. 64.

Deuningen. Lollend zinger?. , jolen. Wdb. op BREDERO.
Deurboren. Doordringen. Wdb. op HOOFT.
Deurbrek. Het doorstaan door vijandelijke benden. U. W.
Deurdryven. Wegdriiven. U. W.
Deurdruypen. Wegsluipen, zich sail verwijderen. Wdb. op HOOFT
bl. 465 , en U. W.
Deuren. Duren, bestand zijn.
Gramschap oock den derden leettw
Zal u heel in sticken scheuren :
Bus Araer teghen cult ghy deur en
Belg. 11I- us.

165.

Duerfel. Zeer boos. Walew. vs. 3247.
Deurgaen. Weggaan , heengaan. Wdb. op

BREDERO.

Soo ras ick jouw sie g a e t al mijn sieckte d e u r.
NOSEMAN ,

Beroyde Student, 1679, bl. 8.

Deurgaen met lets. De hand met lets lichten. Wdb. op BREDERO.
Deurgaende. Doorgaans. Dat int voorn. dorp en zijn niet boven 1
of 2 die in vrij goet hebben 600 Rh. gl., ende dandere deurgaende,
die gereeckent zijn goet to hebben omtrent 300 Rh. gi. Inf. bl. 443.
Deurgaende jaeren. Getvone , gemeene juror?. Dat zy moeten gelden dijckgelt , bedragende tsainen , by deurgaende j a e r e n, upten
mergen omtrent 7 st.

bl. 453.

Deurgangen. Bergpassen. Wdb. op HOOFT.
Deurglippen. Ongernerla been- of voorbljgaan. Ibid.
Deurhelpen. Ombrengen. U. W.
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Duerhouwen. Dw. Van beeldhouwwerk voorzien. Walew. vs. 875.
Deureaerden. Doorhalen , de les lezen.
De mans willen altijts de vrauwen d en r caer de n.
Belg. Mos. H, 123.

Deurlijt, doorlijd. Het Pascha. Zie ITUYDECOPER , Proeve , IV, 202
en

BILDERDIJK

Geslachtl. op

LIS.

Deurmaken. Wegmaken. U. W.
Deurmoghen. Ten uitvoer leggen. Wdb. op
Deurnboom. Hagedoorn. Km.
Deurnemen. 1) Straffen. U. W.
2) Hard behandelen. Ibid.

HOOFT.

3) Bedriegen , misleiden.
lck won dat hyse driemael mem: hadd' d e u I' ghenome
G. C. VAN SANTEE , Lichte Wigger, 1017 , bl. 37.

Deurnswyn. Stekelvarken. gm.
Deurpakken. Wegpakken, spoedig heengaan. U. W.
Deurpel. Dorpel , drempel. Km.
Deurraken. Vluchten , de wok nemen. Wdb. op HOOFT.
Deurzeylen. Wegzeilen. U. W.
Deurzeinden. Wegzenden. Ibid.
Deursehryven. Voor verloren achten. Ibid.
Deurslag. Verkwister, doorlapper.
Coppen ! wy moeten nou nit oils oogen kicken ,
En sien dat we 'er een qcken d e u r s 1 a g of op-snapper verklicken.
VAN SANTEE , Lichte Wigger, hl. 46.

Deursmyten, duersmiten. 1) Doorslaan, opening maken. Wdb. op
HOOFT.

2) Door en door afranselen.
Wy worden —

duersmete n.
SMEKEN Tspel, vs. 1237.

Duersniden. Met beeldhouwwerk opsieren.
Doe leiden sine up een bedde saen ,
Dat rikelije was ende diere,
Ende vulmaect in alre maniere:
Van finen goude die pilare,
Entie sponden van yvare,
Wel duersneden code duerhouwen.
Walew. vs. 875

Deurspatten. Met geweld en spoed doordringen. U. W.
Deurstaan. Voortduren , voortgaan. Wdb. op mom
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Deurstaande. Volhardende , vasthoudende. Ibid.
Deursteken, duersteken (Hem of zieh). Zich wegpakken , zich
voortspoeden. Nadat de vrouw van Werrenbracht hem verzocht had, uit
een afgelegen oord water te halen , dat tot herstel harer gezondbeid
dienen inoest, zegt hij, nadat zij hem nogmaals daartoe had aangedreven :
Nu, nu, is ga my duersteken. Wilt niet trueren.
Playerwater, vs. 72.

In SMEKEN Tspel , komt iemand voor , die levend verbrand zal worden
men raadt hem te vluchten , en terwijI de eene roept te viere , te viere !
zegt een ander :
Rasch , wilt u spoeden ,

en een derde:
G-aet, steect u duere.
vs. 759.

Deurstommelen. Van kant stommelen , van voor zich weg stooten. U. W.
Deurstrijken. 1) Doortrekken.
Om al de steden daar te deur- str ij ck en.
BIESTKENS Klaas Kloet, 1619, D. III, bl. 1.

2) Misleiden, bedriegen.
Het is gemn meester-stuck, daer kunst en eer in steecken,
Een maegd' , die licht gelooft, te hebben deur g e s t r eec k e n.
WESTERSAEN, Ged. 1657, I, 151.

3) Onttroggelen , ontnemen , ontstelen. Wdb. op BREDERO.
4) Ileengaan , doorgaan, weggaan. Wdb. op HOOFT.
5) Straf fen , bestraffen. Ibid.

Deursturen. Wegzenden. U. W.
Deus ! Gewone Latijnsche uitroep van verwondering in de middeleeuwen.
Deus! hoe wel sit u dat swert.
Ferg. vs. 627.
Deus! hoe menich pongiis rike
Dede daer miin her Echites.
Limb. B. IV , vs. 514.

Deusigh. 1) Vadsig, dommelig.
Te veel in ruste zijn en al te laugh te waken,
Pat kan ons allebey onnut eu d e us i g h maker,.
CATS, door Dr. v. vu.

2) Duizelig , bevangen.
Het is een Steen , een block, een ongevoeligh swiju ,

812, a.
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Die met een deusigh hooft blijft hangen aen den wijn.
Ibid. I, 483, b.

3) Dona, dof, zonder verstand.
Al die met open keel zich geveu om te drincken
Wat sotte liefde menght, wat Circe plagh te schineken,
Siju dof, en sonder geest, gelijek een densigh svajn
Ibid. I, 528, a.

4) Beneveld.
Eylaes! mijn aerdsche leden,
Mijn deusig onverstant , mijn domheyt in de reden,
Mijn dick-bewasemt breyn is hier als buyten raet.
Ibid. II , 5, a.
De Man lag in den Hof, beschaduwt van de boomen ,
Verwonnen van den slaep, bedwellemt van de droomen ,
Soo dat siju deusig oog niet eer en is ontwaeckt
Voor dat het aerdig werk ten vollen is gemaekt.
Ibid. H, 6, a.

5) Bedwelmd , gedachteloos.
Hoe ! sal ick dan betrachten
p at my een mensch gebiedt ? en onder dies verachten

Gods noyt volpresen wet? Soo moest mijn deusigh hooft
Van hersens zijn ontbloot , van reden zijn berooft
Ibid. I , 281, a.

6) Verward, zinneloos.
Bezadig , Mevrouw, 't zijn deuzige gedachten.
OUDAAN, Het verworpen Huis van Eli, 1671, hi., 202.

Deusigheyt. 4) Bedwelming.
Sint Huberts hert — — —
Aamhygend op de knien om bystand schynt te smeeken,
Of orn een lachje dat zyn deuzigheyd verzet.
OUDAAN, Poezy,, IV, 26.

2) Beneveling, duizeligheid.
Hier in heeft Loth gefaelt, dies heeft hem Godt geslagen
Met deusigheyt van breyn , en onbesuysde vlagen.
CATS, uitg. van 1726, fO. 187.

Deuviek (An de) lieken. Drinken. Wdb. op BREDERO.
Devijsen (Met) spreken. Bedektelijk , zinnebeeldig spreken,
Doe sprack Ulysses met listighe d e v ij s e n :
Eerweerdige Goddinne , diemen niet en mach volprijsen ,
Wert toch niet gram, enz.
COORNHERT , Odyss. 1606 1, hi. 32, vs.

11.
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DewijI , dewyle.

Terwiji.

Wdb. op

BREOERO.

Dat mist u , zeide daar de dappre Velzen op ,
En wend , dewy 1 by spreekt , 't gezwinde ros den kop ,
En stoot ten Gravewaarts.
HOOFT , Ged.

fo. 73.

Zie nog VONDEL , door v. L. VIII, 151, vs. 75.
Dgy , dgye , dgie. Dij.
Haer buyck swot bijster op, haer dgie wert verrot.
cATs , door Dr. v. y r,. 1, 475, b.
Mijn dgie is my nader als miju knie.
Ibid. 1 , 828 , a,
Ach waert noch uyt myn d g y e.
VONDEL , door V. L. 1 , 327, vs. 119.

De wortelen der Wijngaerden by nae een dgye dicke. GUIC. fo. 195, b.
Een Reuse, wiens scheenbeen alleen soo groot was als een ghelmele
ghemeynen mans been • met de dg ye tot het onderste des buyeks.
Ibid. fo . 205 a.

Di, dy. 1)

Gij.

Nominat.

Oft, en wilt d i hier niet au,
Neempt tote u .C. riddren dan.
Belg. Mus. IV, 346, vs. 1351.
Ook bij aadileuning.
Walewein, hebdi in uwe baelgie
Enege vrindinne , enege amie ,
flier gi getronwet eneger dinge ?
Lane. III , vs. 12849.
2)

Gij.

Datief, dus u.
Ick loof suet dat een mensch kan grooter smart geschien ,
Als alle dijn geslacht en d y geschaeh van diet)
Vervloeckteu moorder.
suffridi Sixtini, G. Van Velseu, 1681,
Lof , o eeuw'ge liefde , wy
Geven d y.
HOOFT , Ged. fo . 34.

3)

Gij,,

Accus., dus u.
Ban soustu merken wie d i mint.
Alex. B. 1 , vs. 634.
Zalige Godinne ,
Voeren d y
Naa des hemels hooghste plekken.
HOOFT , Ged. f. . 33.

17.
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Elektra aerd naer d y.
VONDEL, door v. a.

507, vs. 646.

Zie nog Rymb. vs. 18076.

Dib. Seheldwoord.
Wel wat dunkt u van salcken d i b , van sulcken slyplenter
Kristalyne Bril , 1683, bl. 60.

Dicendach. Dinsdag.
Ten diceudaghe harde vro
Quam hi weder ten temple do.
Rymb. vs. 25231.

Diden. 1) Genoegzaam zijn , voldoen.
Sine cracht en mocht niet diden
Jegen al die grote somme.
Alex. B. V , vs. 275.

2) Beduiden , beteekenen. Wat mach dit d i d e n, dat dese aldus met
ghewoude ghebidt den quaden gheesten, dat si ut varen. Lev. van Jez.
bl. 53. Ende orntrent der noenen rip Jhc met hogher stemme ende seide
aldus : »Hely ! Hely ! Lemazabactani" dat d i d t also vele als, enz.
Ibid. bl. 230.
3) Baten, helpen. Alse Pylatus sach , datt nin d i d de al dat hi dede.
Ibid. bl. 227.

Didseh. Nederlandsch. Ens tyds so bat ini een myn lieve vrint, dat
is dewangelie trokke uten latine in cti dscher tale. Lev. van Jezus. Inf.
Die. Lidw. De.
Hoe is d i e toght vergaen
Geeft Joseph a gehoor ?
VONDEL , door v. L. III, 839, vs. 578.

D i e last is uitgevoert , al 't Rijck

aett

ors verbonden.

Ibid. V , 497, vs. 1790.
Toeu d'uchtend , voor den zounewagen
i e ware grijuzeu quant verjagen ,
Be lucht allengs wat blijder loegh , ens.
Ibid. V, 664, vs. 1814.

Ook bij aanleuning.
Dat decsel a l s t i e hemel gedaeu.
Rymb. vs. 18027.

Zie nog ibid. IX, 86, vs. 18.
Die. Indien. Bedragende tsainen 1 g. gl. upte merger, d' een jaer
deur tandere, diet besteden. Inf. bl. 651. d. indien men het aanbesteedt.

Die. Znw. Dij. Pa.
5*
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Oec moesten siere laten dieren pant,
Sole enen voet, sule ene hart,
Sole sinen arm, sule skin d i e.
Walew. vs. 6521,
An ene d i e van enen hoene
Proufdi oft hi iet mochte eten.
Ibid. vs. 6767.
Zie nog Rymb. vs. 2636 en vs. 16325; Ferg. vs. 304 ; Lane. HI,

vs. 8269.

Die daer hadde. Indien men daar had.
Doe keerden weder die van binnen.
Die daer hadde willen winners
Ores, wapine of diere gereiden,
Daer liepen die orse achter heiden
Sonder breidel , sondes here.
Ferg. vs. 3964.

Zie Taalgids, Jaarg. IX, 185.

Dieden. 1) Verklaren, uitleggen. U.

W.

Maer Daniele gaf hi te voren
Drome te diedene, als wijt horeu.
Rymb. vs. 16288.

Zie ook Lsp. B. II, C. 51 , vs. 11;
2) Zeggen, vertell&n.

HOOFT , Ged. fo

31.

In sinen derdeu jars hi dede
hof houden sinen lieden
Feeste te doene, horie diede n.
Rymb. vs. 18022.

3) Beduiden beteekenen.
Also vele als di e d e n mach een Sant
Jeghen Casselberghe in Vlaenderlant.
Dr.

ITERWIJS ,

Wapen-Martijn , bl. 53, vs. 153.

Dat testament ne diet meer no min.
Rymb. vs. 21812.

4) Gelukken, gedijen, goede gevolgen hebben.

MEYER. Dit

doet een werf,

ende en d i e d e t niet , so doet also anderwerf, Belg. Mus. VI, 105.
5) Groeien , in grootheid, kracht of welvaart toenemen.
Ende die boem d i e t d e so wale
Dat hi scoenre ward in Borten stonden
Dan men enegen hadde vonden.
Lane. TIT, vs. 8484.

DIEF.—DIEFS.
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Diet Boosdoener, booswicht, misdadiger, sehelm.
Jhc. onse troost , onse lieve ,
Was gehangen tusscen .ij. d i e v e.
CLIGNETT , Bydrage, bl. 176 en V.

Zo liet des rycken pracht den Lazarum in nood,
Die dief voer ter hellen , d' arme in Abrams schoot.
COORNHERT, Becht Gebruyk, enz. 1585, bl. 16.

Du best mordadeeh als een d i c f.
Fl. ende 131. vs. 1178.

Dief (Den) stollen. Zich ais did aanstellen.
Dieflick , dievelike. Heimelijk.

Wdb. op BREUER°.

Ende hingen daer Tybaut Brissac,
Om dat (hi) di eflik e ontstac
Die van Pergama bier voren.
VELTH.

Sp. H. fo . 326.

Bat hi in eene kerke gum
Ende hi dievelike nam
Een truce.
MAERL. Sp. H.

Zie nog D r .

DE JAGER,

4 0 . ed. HI P. VI B. XXXVII, vs. 6.

Latere Versch. bl 216; St.-Bijb. Gen. XL,

vs. 15; Versch. Ged. II, 87.
Diefzak. Veitorgen zak om er lets in bedekt to houdem
Deeze broek is vol die ve zakke n.
JOAN PLUIMER , Ue Vrek, 1685, bl. 15.

'k Wil moye vol-slaghen di ef -sack en in de mouwen.
ROLM, 1VIalle Jan Tot's boertige vryery,, 1662, bl. 2.

Neemt myn Neus-doek uyt trtyn diefzak en doopt se in wat eek.
Nieuwsgierig Aegje , 1679, bl. 20.

Diefsch. Bliv. nw. 1) Boos, schelmachtig.

HUYG. II,

497.

2) Lief , aardig , aangenaam.
'K heb soo wel gepoyt mettat diefs Hollands Treuyke
Bamme nie mieer en lust.
HUYG. Korenbl. I, 583.

3) Roofachtig.
Een di e f s c h e Gier.
VONDEL , door v. L. I, 462.

Diefsch.

Bijw. Op eene snoode, verraderlijke wijze.
De Doggen toonen zich weer byster bits en fel ,
En komen weer zoo diefs ch op hunn' geburen buiten.
DECK. Rpm

H,

205.
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Dieft. Heehag ,
in vollen
Diefte
1) Did:slat. Ibid. en PL.

Wdb. op

BREDERO.

Siet dat ghy niemandt neemt het leven,
Noch echt-breuck , noch dieft en begaet.
HUGO OE GROOT , Bewijs

1652, bl. 118.

Zie nog VAN DE VENNE, Belacchende Werelt , bl. 173; VAN MANDER,
Bucolica , 35; Ferg. vs. 2992; Rein. door D r . JONCKBL. vs. 351.
2) Diefachtigheid, steelzueht. Over de lijnen in de hand sprekende, zegt
eon handkijker Eist oec dat dese linie crom es — dit bediedt
di eft e. Belg. Mus. X, 272.
3) Verb9den minnehandel, overspel.
In di e f ten es gewonnen die sone
Ende ter werelt van hare cornea,
Bidi salmenne Dief dan noemen.
MAERL. Sp. H. 4 11 . ed. III P. V I B. VIII, vs. 26.

Dieftelic, dieftich. Op eene bedekte, geheime , verborgene wijze.
Die 't coren dieftich sneden
Die hinck men op.
VAN MANDEB., Olijfbergh.

Valsch curliaen ! hoe gheerne souddi
ef telic hebben bedroghen mi.
Lev. v. St. Am. 1 , 65.

Dieghe. DO. xn..
Diegelike. Evenzoo, insgelijks, eveneens.
Dus quam die yard in Vrancrike,
In Ingelant, in Vlaendren diegelik e.
VELTH. Sp. H. fe. 133.

Van den lande van Vrancrike,
Ende van andren lande diegelik e.
Ibid. fo . 134.

Zie nog Belg. Mus. IV, 308 en VII , 198.
Dieck. Zekere vogel. BREDERO, Boertig-Lb. bl. 72.
Diele. Waarschijnlijk het

DELLE

van

NIL

dat is , gracht gruppel ,

scoot, poet , meer.
Baer komt syn Sone wa jou d i e I e.
Hand. der Am. bl. 39.

Dielen. Deelen. Ende dander dielt men in tween.

D r. V. VL.

Prozast.

bl. 2.
Dyelingh , dieling. Broek, atlas wat tot dekking der den dient.
NIL. en MEYER.
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Dien , dyen. '1) Baten , helpen.
Oom, wildi to biechte gam,
So moetti dan verloven saen
Alle diefte ende alien roof;
Oft en diet is niet een loof
Rein, door D. JONCEBL. vs. 1450.
Wat diet, dat een mensche houde
Scrinen ghevullet met goude ,
Oft hi hem daer met niet bedraget,
Ende hi vort mime wasdoem jaget ?
MAERL. Sp. H. 40 . ed. I P. VIII B. mill, vs. 23.

Zie nog ibid. I P. VII B. LXV, vs. 165; Walew. vs. 4394; BILDERDIJK,
T. en D. V. I, Voorrede, bl. v.

2) Uitteggen , verklaren , bij uitbreiding schatten.
Verraders tonghe d i e ic (is?) twaren
Quader dan enich swert gheveniint.
Limb. B. VIII, vs. 362.

3) Beteren , in beterschap toenemen.
Soe dat ic vant enen goeden man,
Die mi genas ; code ben soe gedie t,
Dat ic to pristere was gewiet
Lane. II, vs. 17990.

4) Groeien , aanwassen , vermenigvuldigen.
Waer so coniju woont een lace
Daer d i e n si seere in torten tiden.
Nat. Bl. bl. 97, vs. 1214.
Daer om wast al begonnen,
Aertrike ende firmament,
Rule al datmen daer in vent,
Om dattie menschen zouden d y e
Esp. B. I, C. 25, vs. 27.
Zie nog ibid. B. III, C. 10, vs. 276.

5) Opgroeien.
Dathi die papen waerde ende ere,
Ende metten kindren, in alien zinnen ,
Eendrachtich si ende in minnen,
Ende hem laten leren ende castien ,
So mach hi ter wijsheit d y e n.
Ibid. B. II, C. 23, vs. 24, var.
Docsuin moet wesen al
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Batmen kindre winnen sal
Die te Gods eren die n.
Ibid. B. III , C. 9 , vs. 25.
Zie nog HILDEG. Ged. bl. 97 , vs. 25.

6) Warden.
Lot worpen si nader ouder wet zede,
Ende dat lot viel up Mathien :
Bus moesti teenen apostele d ij e n.
MAERL, Sp. H. 4°. ed. I P. VII B. NL, vs. 32.

7) Voortkomen, gedijen.
Te meer men werct, te meer men d i e t.
DE BRUNE, Spreeekw. 1636, bl. 300.

Zie verder Lsp. B. III, C. '10 , vs. 270 , en vergelijk Alex. B. IV,

vs. '1219.
Dien. Lidw. Den.
Dies maecte op dien dijsdach
Die see.
Alex. B. IV, vs. 399.
'k Veydroegh dien last des vloex van Simei geduldigh.
VONDEL , door v. L. III, 705, vs. 1653.

Diender. Dienaar. Wdb. op
Dienen. 1) Bedienen. U. W.

BREDERO.

2) Werk geven.
Maer den scutters van Arable
Ende den slingerers van Surie ,
Ende den werpers van engyenen
Dien hiet hi den Joeden diene n.
Rymb. vs. 28756.

Dienen (Bich). Zich bedienen.
Hoe dient sic h menschen list van allerhande dingen
HUYG. Korenbl. II, 42.

Diening , dieninc. Dienaar , bediende. Ende sijn knapen ende sijn
dieninghe n. Bijb. van 1477, Esther VI, vs. 3. Mer tkint was
dieninc in sheren aenscouwe. Ibid. I, Sam. 2, vs. 11.
Dienende, onderdanig.
Heilich Sacrament minsche ende God !
Wien themelsche heer is dienl ij C.
SMEKEN, Tspel , vs. 986.

Dienre. Dienaar.
Want menich dienre Wert verheven.
HILDEG. Ged, bl. 104, vs. 87.
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DIEM?. DlEP.
Ende tcomt menighen heer te staden ,
Dat hi sijn dienr es wel voorsieu.
Ibid. vs. 09.

Dienres. Dienstmaagden. Die geene die deser Joncfrouwen Dienr ea
waren. Clerk u. 1. L. bl. 62.
Dienstachtech. Dienstbaar. Ende makese dienstachtech ende
ouderworpen den geeste in alle swaerheit. nuusint. Tab. I, 149, reg. 8.
Dienstaahticheit. Dienstvaardigheid. Minliker dienstachtigheit
ender malcander. Stenernen, bl. 441.
Dienstbaer. Geschikt tot dienen.. De Engelen Godes , die dienst bare
geesten zijn. St.-Bijb. IIoogl. III, Kant. 22.
Dienstbarige. Het zelfde als DIENSTBAER. St.-Bijb Hebr. I, Inh. ;
I Corinth. XI , vs. 26.
Dienstdeerne. Dienstmeisje. 't Getal uwer dienst deernen.
BRAB.

VAN

die Exc. Cronike, 1530, Cap. IV.

Dienstelijk. Eerbiedig, nederig, beleefd. Wdb. op

[LOUT

en coorsi-

HERT Odyss. 1605 , II , 177.
Dienste/ick werck. Dienstwerk. St.-Bijb. Lev. XXXHI, vs. 3.
Dienster. Dienstmaagd.
Ende sy heeft u aenghenomen
Dat ghi by hair suit moghen sijn.
Een dienster in joncfrouwen schijn.
Mloep. B. IV, vs. 1212.

Cecilia dijn dienster dient di. Pass. Wijnt. f o . XXXV , a. Die dosdanige dienster e hevet. Ibid. fo. XXXVII , a.
Dienstigh. Eerbiedig, nederig, beleefd. Wdb, op HOOFT.
Dienstige. Bediende, dienstbare. HUYG. Cluysw. bl. 7.
Dientlick , dientlich. Dienstig , geschikt , goed. Of die materie geed
sij ende dien t lick, te lezen. D r. v. vL. Precast. bl. 297. Duncket den
oversten d i en tlich, soe doet een yghelike suster hoer weke. lbid
bl. 299.
Dienst-tuchtigh. Dienstvaardig, dienstwillig, nederig, bescheiden.
Wdb. op

BREDERO.

Diep. Bijv. nw. 1) Door eenig vocht overdekt ondergeloopen.
Bens soudi met sire nichten eten ,
Ende soe hadde haers so vergheten ,
Dat hare wijn gebrac int vat.
Sente Remijs seinde dat ;
Ende dat vat wart vul te hant ,
So datmen openbare vant

D(EP.—DIER.
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Den kelnere binnen die p,
Alst over toter bonnen liep.
IVIAERL. Sp. II. 4 0 . ed. III P. V B. XLVII, vs. 59.

2) .Mocrassig , door vochtig weder doortveekt, met plassen bedekt. Wen

het weeder aan 't quakkelen slaande , krank ys , en eenen diepen dyk
wilde maaken. HOOFT Nederl. Hist. f°. 305.
Diep. Bijw. 1) Gronclig. U. W.
2) Ruim. Ibid.
Diepe. Diepte.
Vare voort in die di epe bet ,
Ernie ghereed to visschene dine net.
Itymb. vs. 22443.

Diepen. Het heldere gedeelte eener teekening of afschildering door
schaduw doen uitkomen. Wdb. op HOOFT.
Indien een kloeck pinceel met d i e p e n en verhoogen ,
Bit monster, door de konst, naer 't leven konde toogen.
CATS, door Dr . v. VL. I, 276, a.

Diepheit. Diepte. Ontoeganclike hodeheit ende afgrondighe diep he i t.
nuusna. Brul. bl. 107, reg. 13. Zie ook bl. 201, reg. 11.
Diepsel. De donkerste tinten of toetsen in teeken- of schilderwerk
die diepten aanduiden, onbereikbaar voor eenig licht, en Welke dus
geene reflexie hebben. Wdb. op
Dier. Znw. 1) Mensch.

HOOFT.

Welaen dan, edel dier (nam. Philips van Lansbergen) van hooger geest gedreven.
CATS, door Dr. V. VL. I, 634, b.

2) Meisje, jonge dochter.
lck , die eertijts wert gebeden,
Ben nu maer een arrem d i e r.
Ibid. I, 592, a.
Streckt dan nu uw gansch begeeren
Tot dit jong en weligh d i e
Ibid. I, 592, b.

3) Verliefde vrouw.
Jempsar, 't heete en dartle d i e r.
VONDEL , door Y. L. III, 813, VS. 78.

4) Aardig , lief meisie. Wdb. op
stantive genomen.

BREDERO ,

van het adj. dier sub-

5) Kind.
lc was by meester Jan barbier
Om een kleyn plaester voor ons allerjonghste dier.
a. HEYNS , Deuchden Schole, 1625, fo . 28, vs.

ER.

Het dierken Jezus.
6) Schepsel.

BILD,

Geslachtl.

Het schijnt ghy blaeckt van minne om 't vrouwelijcke di er.
VONDEL , door V. L. VI, 226, vs. 163.

7) Bruidsmeisje.
Eylaes ! de maeghde-palm, die by de jonge dieren
Te samen is gebracht , om hare bruyt, te cieren,
Dient tot een ander feest.
CATS, door Dr . v. VL. I, 415, a.

Dier.

Bijv. nw. '1)

Kostbaar, van hooge tvaarde. U. W.

Ene Lange brucgc hi voer hem vant ,
Ende enen ridder, die op sine hant
Hilt enen edelen valke di e r e.
Ferg. near het HS. vs. 1161.
Hi heeft ghebrocht een di e r juweel.
HILDEG. Ged, M. 60, vs. 129.

Zie ook Rymb. vs. 2354, 2786, 2834.
2) Zeldzaam of gering.
Ic, zie den hoop zo putertiere
Ende die doeghct in hem zo diere
Dr. VERWIJS, Bloom!. II, 105, vs. 169.

3) Schoon , fraai , prachtig.
Carduelis es ene cleene dine,
Ende heet met ons een destelvinc
Om dat in destelen , na siere wise,
Gheerne socket sine seise.
Dits van plumen meneghertiere,
Ende van varuwen so dore di ere,
Datment te wondere ane mach sien.
Nat. Bl. bl. 294, vs. 1162.

4) Illoedlik.
Met sinen starken stiven bordoene
So warp hi hem selven in die maisiere ,
Baer dincomen was nauwe ende dier e.
Dr. VERMIJS, Die Rose, vs. 14288.

5) Uitstekend.
Beda — —, die -clerc was dier e.
Rymb. vs. 613.

6) Heilig.
Bi dieren eeden.
Ibid. vs. 3558.
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DEER —MEIN.
7) Duar.
Bier tijt, ofte ander plaghen.

Lsp. B. I, C. 10, vs. 67.
Waert dat is core dieren tijt.
Ibid. C. 46, vs. 103.

Diertyt, of diertijt, samen genornen, kan ook door sehaarschste,
fjebrek, hongersnood vervangen worden.
Dier. Daarvan. Wdb. op HOOFT, bl. 466.
Dier (Hem te) maken. Zich te v,,e1 laten bidden.
Eist dat ghi wel cont maken spel,
Dat den lieden behaghet wel,
Sone maket hu niet te diere,
Chine doet, als mens hu bidt, sciere.
KAUSLER , Die Rose, vs. 2129.

Zie nog lIorae Bag. VI, 117, vs. 324.
Dierbaer. Kostbaar.
Hun cleedren dedense aen, dierbaer en fijn van deaden.
COORNHERT , OdySS. 1605, II, 66.

Dierbaer spice ende edelen wijn
Sach men daer ter tafel draghen.
HILDEG. Ged. bl. 17, vs. 158.

Dierheit. Kostbaarheid, pracht.
Die dierheid, diere ane lath,
Het dochtem wesen, sonder waen,
Alstie hemel recht ghedaen.
Rymb. vs. 4880.
Ende sprat al dus ten lieden waert :
Ghi suit hare te mi waert sinden
Die oreringhe van uwen kinden
Ende van Owen wiven inede".
Dit was hare meeste dierhed e.
Ibid. vs. 5014.

Zie ook ibid. vs. 5186, 11712 en 31325.
Dierhond. Windhond. KIL.
Dierne. 1) Meisje, deerne.
Al eist u ene crancke minne
Van mi , die ben ene acme, diern e.
Limb. B. I, vs. 1616.
Die diernen code die garsoeu
Waren ghecleet met samite.
Dr: VERWIJS , Bloemi. 1, 152 , vs. 90.
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DIERN.—DIES.
2) Dienstmaagd. Siet hies die di erne ons Heren.

REESER.

Tab. I,

252, reg. 21.
Vele d i e r n e n ende gaersoeue
Heeft mijn vader te sinen doene.
Rymb. vs. 24059.

Dierre. Daarvan. Ende of mijn wijf daer aen enighe lijftochte heeft,
dier re vertijt si.

NIJH.

Ged. I, 256.

Diersch. Dierlijk.
Hollanders, bid hy,, staeckt dit dier sch en heftigh woeden.
VONDEL, door V. L. II, 307.

Dies. 1) 2 de nv. van die, dus: Daarvan, daarin, daarover. Wdb.
op

HOOFT.

Al dat men doen mach in fisiken,
Dies ne woudic uiemene wiken.
Parthenopeus van BILD. T. en D. V. III, 143.
Dies die Hertoge werd verert.
vtrrri, Sp. H. fo. 140.

2) Waarvan.
Want hare negheen en conde openbaren
Dies haer meester woude wesen vroet.
Belg. Mus. X, 59, vs. 49.

3) Hetwelk, Van een wolf sprekende , zegt

MAERL. :

Selke boeke maken ons cont,
Dattet es een verwildert hont.
Si hulen, maer si ne helen niet ,
Dies die hont bi naturen pliet.
Nat. Bl. bl. 135, vs. 2379.

4) Te dien einde , daarom, om dies wille. Wdb. op
5) Tot, totdat.

HOOFT.

1) i e s het ware comeu te smell iaren.
Taalk. Magaz. III, 174.

6) Om welke reden, dus.
Venus, die te Paphus heerscht,
Was het zelf, die allereerst
Dempen wou Vrouw Kuyscheyds stam ;
1) i e s zy 't slot berennen quam.
VONDEL, door V. L. II, 217, vs. 90,

7) Daarom,
Die erde was van harre sconede
Noehtoe deelloes Hader nature,

DIES.—DIET.
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Dies heetse ydel de Scrifture.
Rymb. vs. 128.
Maer dat hi meet ontsach den man ,
Dies ghinc hi eerst toten wive

Om dat soe cranker was van live.
Ibid. vs. 607.

8) Des.
_Dies Busis sone hiet Hosi.
Ibid. vs. 8580

9) Diens.
Dies mans ere dede pinen
Menegheu uten roomschen here.
Ibid. vs. 31788.

Dies maels (Tote). Tot dien tijd.
Daer woudi tote dies maels houden,
Dat si quamen metteu kinde,
Dien si soudeu doeu sinen inde.
Limb. B. IV, vs. 1714.

Dies -(Onder). Middelerwiy.
Maer siet, de gansche lucht verandert o u der dies,
Daer rijst een snelle wint , die bijster vinnigh blies ,
Di schufelt in het want, enz.
CATS, door Dr . v. VL, I, 415.

Diezak. Zfj- of dijzak. Wdb. op HOOFT.
Dyesede. Voorgenoemd , de reeds genoemde, de reeds gezegde. Vort
meir dar nae, jairlikes ende erflike, boeren end heffen, dyesede renten.

NIJH.

Ged. I , 202.

Diessack.. Geheime zak in, een kleed genaaid, om er in to stoppen,
wat men verborgen wit houden, en dus dievezak. Wdb. op BREDERO en
Wdb. op

HOOFT.

Ten bewijze dat er zulke zakken bestonden , zoo zie men :
Nochtans een die fzak vol pistoolen.
FOCQUENBR. 1709 , I, 480.

Deze broek is vol van d i e v e z a k k e n.
De Vrek, 1685, bl. 15.

Diet. 1) Volk , natie.
Al dat ghemeue diet
Dat tusschen der Elven woent enter Seinen.
MELIS STOKE, B. I, VS. 640.

Ter went en is gheen vulre d i e t.
Mloep. B. III, 106.

Zie nog lipid). vs. 933, 2141, 2195, 2316, ens.: Alex. B. VII, vs. 300.
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2) Held.
Doe sprac Olivier dat coene diet:
Roelant, in begheve u niet,
Ic moet emmer met u riden ,
Ernie wesen neven uwer sideu.
Horae Belg. V, 71 , vs. 885.

Dietsch , didsch. De volkstaal , nederlandsch , de tctal van het Diet,
d. 1. van het yolk.
Want si dietsc he tale niet en can ,
Daer bi willic haer ene gichte
Sindeu van dietschen gedichte.
VAN HEELU , B. I, vs. 4.

Oft ghi wilt, sprect jeghen mi
In I) i e t s c h e, dat ict mach verstaen.
Rein. door D r . JONCKBL. vs. 1463.

'Lie nog Karel de Gr. Fr. II, vs. 59 ; Melibtkus , vs. 37; Het Boec
vander Wraken , III , vs. 652.
Dietschen. In het Dietseh oyerbrengen , volgens het Gloss. van
MAUL. Rymb.

Dievelike. Heintelijk, steelsgetvijze.
Ende daer omme moet siju ghedaeu
Dievelike, doe is hu verstaen.
KAUSLER , Die Rose, vs. 6774.

Diffleren. Wantroutven.
Ic diffier a macht elide al u miechten.
Vaderl. plus. V, 393, vs. 210.

Dyg, dygh. DU. MEYER. U. W.
Dygen. Worden. Wdb. op HOOFT. Du biste to nyete h e (I egen.
Bijbel van 1477 , Ezech. xxvij , vs. 36.

Dighen. Verminderen.
Dat die xv kindre mine
Siju ghedeghen al tot viere.
Rein. door Dr. 3ONCKBL. vs. 413.

Digestie. Spijsvertering. Overmits dat dese ketters van swaerder
digestie mochten zijn , dan hare Godt in de misse is. MARNIX, Hienkorf,
1569, fo . 90, vo.
Dieht. 1) Geregeld, op eenen vasten met gebracht. Maar sedert dat
zy haare dingen dieht had. HOOFT , H. de Gr. fo . 123.
2) Nauw, innig, hartelijk. Eene diehte vriendschap. Ibid. The. Th. fo . 64.
Waerom doch hebben a belofteu g,een gewicht,

DICHT.—DICHT.

Si)

Die ghy my hebt gedaen so dierbaer en so dich t.
WESTERBAEN, Ged. 1657, I, 189.

Zie nog ibid. I, 514.
3) Opeengepakt, veel.
'k Verweet een' Beuselaer de dichte feilen
Van sijn' dagh-tafelen.
HUTH. Korenbl.

II,

122.

Dicht. Znw. Geschrift , schriftelijk betoog.
Hi was die met sinen dichte
Die heileghe kerke sere verlichte.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. 1V B. XXI , vs. 51.

Zie verder Jans Teesteye, vs. 94.

Dichte. De pit of lemmet eener kaars. PL. op LEIVIMET.
Dichten. Trans. 1) Opstellen , maken, samenstellen, vervaardigen ,
beschrijven , verhalen. Wdb. op HOOFT, bl. 466.
Moyses , die de wet dede di chteu,
Daer hi hi sonde tfolc berichten.
VAN HEELU , bl. 336. Bylage, CCLIII.

Men sals mi sprekeu groten
Als men west dat is can dichte n.
Rein, door Dr. JONCKBL. vs. 3285.

Zie verder Clerk u. I. L. bl. 227 ; Rymb. vs. 15906.
2) Voorzeggen, dicteeren. RIO.
3) Viten, voortbrengen. Uwe tonge dic htet onrecht. St.-Bijb. Jes.
LIX, vs. 3.
4) Dicht makeit. U. W.
5) Verzinnen , bedenken,
Enen raet gaen wi dan d i c h t e n.
Dr. VERWITS, Die Rose, vs. 10900.
Welk' uitvluehten dicht uw geest?
HOOFT, Ged. f°. 54, reg. 16.

Dichten. Znw. Tooverformulieren.
Ziet mij hier. 1k die to zwichten
Voor hel noch hemel plagh, gehoorzaam nu uw dichte
HOOFT, Ged.

85.

Dichten. Intr. 4) Bedenken, overleggen , verzinnen,
Rude ginghen dichten ende viseren
Hoe si den hertoge mochten weren ,
Elide dlant van Limborch onthouden.
VAN. HEETA U Vs. 3987,

DICHT.—DIJNEN.
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2) Verdikken, harder, vaster worden , stremmen. Ml..
3) Spreken , redekavelen.
So dat hi hem tween horde dichten
Om te slane den coninc doot.
Rymb. vs. 18136.

Diehter. Sehryver , samensteller , ontwerper. U. W.
Conine ghine horet noint spreken ,
Van betren d i c h t r e dan is ben.
Rein, door D r . JoNcion. vs. 3341.

Men leze over dit woord D r .

DE VRIES ,

Gloss. op den Lsp.

Dij. Achter een Voorzetsel , U.
Hoe solen wi ons setten ter weere
Ender Bonder d ij den strijt bestaen.
ALEX. B. II , vs. 440.

Bat hi na d ij coninc werde.
Ibid. vs. 443.

Dijen, diOn, dijgen, dighen. Wegsterven , verminderen , te niet
gaan. Eng. »to die".
Dan beghint des winters cracht ,
Als rare lanest es die nacht,
Ende die dage beghinnen d ij e n.
Heim. der Heim. vs. 1159.

Dije, dijek. 1) Opgeworpene aarde, darn.
2) Bedding van eenig water.

Gloss. op

3) Grondelooze diepte.

RIT.DEG.

4) Poel , dal.
Dan heeft hi LIIH jaer
Gheleeft in desen aertschen d ij c k.
HILDEG. Ged. hi. 09 , vs.

137.

Si mochten node een dach ontberen
Om dusent jaer van hoer begheren
Te hebben in desen aertschen d ij e.
Ibid, bl. 244, vs. 69.

Dijn (Het). Het uwe.
Mijn vleysch is niet meet stael en yser als het d ij n.
VONDEL , door v. L. I, 501, VS. 7.

Dijnen, dynen. '1) Golven. U. W.
Als de gerste d ij n t op 't velt.
CATS, door D r . V. VL, 1, 587, b.

2) Uitdijen , in omvang toenemen.
6

Ged,
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OTJNEN
Die vunsch coren rninghet met niewen,
Of dat droghe met water bescryewen,
Soe d ij n t het ende waert te mere vele.
BLOMM. °DAVI. Ged. III, 81, vs. 563.

Di,jns. Uws.
Dijsdach. Dinsdag.
Lies maecte op dien d ij sdach
Die see.
Ale B. IV, vs. 399.

Dijsmale (Tote). Tot zoolang. Ware oec dat sake dat dese yoreghesegde Claus niet en goude dese gheseghede XX s. ten voreghesegheden
daghe, den voreghesegden Reinere, soe soude hi slaen sine hant an
sinen pant, ende souden houden tote d ij smale dat hi ware verghouden. Vaderl. Mus. I, bl. 101.

Dijssel. Disselboom van een rijtuig. KIL.
Dijstel. Distel. Rir„.
Dick, dicke, dicken, dickent. 1) Dikwijls, inenigmaal , nog
tegenwoordig in Gelderland in gebruik.
Die verdoet of verzuymt dat der ouders vreckheyd
Dick tzamen hoeft ghespaart.
COORNHERT Recht Ghebruyck , 1585, bl. 7.

Zie ook ibid. bl. 25 ; Lev. v. Jez. Inl. bl. 2; Heim. der Heim.
vs. 439.
2) Onverpoosd, gestadig voort.
Nichanor sloech so d i c ken
Dat Renons sat voer te aticken.
Alex. B. V, vs. 262.

Dyken, diken. 1) Graven. Eng. »to ditch".
Want die en moghen diken noch spitten.
HUYDEC. op MELIS STOKE,

Die knape conste wel int lant
Brien, diken,coren saien ,
Derschen, wannen, sniden , maim.
Belg. Mus. X , 70 , vs. 2] ,

2) Een dijk maken. U. W.

Dicke. Dikte.
Des muers dicke soe is vinde in boeken
Was .C. en .L. gelachten.

Dicke. Diehl op een gewassehen.
Die haghel, die donre, ende die blicke,

447.
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Die dat coren, scone ende dicke,
Verdorven opten velde daer.
Die X Plagen, vs. 1544.

Dickewile , dickwile.

Dikwijls. Ende dit bediet ons, Batmen

dickewile die doget lange moet ufenen.

RUUSBR.

Tab.

I,

62, reg. 15.

Want en ciert dat leven die leringhe niet , soe es die leringhe dicw i le
te vergeefs. Ibid. I, 198.
Zie ook Meliboeus , vs. 416.

Dicheit.

Dikte, grootheid.
Sine dicheit is onghemeten.
HILDEG. Ged. bl.

100, vs. 15 , var.

Diest. Meestal , meestendeels.
Maer men werd dicst gheware
Dat elc te sinen aerde keert ,
Als ons Aristotiles leert.
Lsp. B. III, C. 13 , vs. 20.

Dil.

Oorspronkelijk klappei , babbelaarster, praatster, en bij uitbreiding

een Jong meisje in het algemeen. Wdb. op

BREDERO.

Een vrijer met zijn liefste d i 1.
VISSCHER Brabbel. uitg. 1851, bl. 54.

Dylay.

Spitsvondigheid, haarkloverij.
Maer als — — —
Het al bedriech es ende dyla y.
Lev. v. St. Am. II, vs. 2706.

Zie ROQUEFORT

op: Dilacion.

Dile , dele. Het zelfde als BELLE dus pod, nwir , grift, groeve ,
sloot. Daer na leyden sy hoer andie dile, ende doen was daer een van
den moerdenaers die medeliden met hoer hadden , ende seide tot sinen
ghesellen laetse leven , is seise nemen tot enen wive. Spiegh. der Vole.
HS. 1419, fo . 74.

Dilghen. Uitwissehen , uitroeien. MEYER.
Dille. Zeker kruid. De munte ende de d i 11 e ende het komijn.
St.-Bijb. Matth. XXIII , vs. 23.

Dillon. Spreken , klappen , kletsen.
Dylovie , diluvie. Zondvloed. PL.

MEYER

en Rymb. vs. 4068.

Want al dat gheslachte sijn ,
Alse ons scrijft die bibele tijn,
Verdranc dilovie felle.
Dr. VERWIJS Wapen-Martijn, bl. 24.

Zie vender Alex. B. IV, vs. 489; BLomm. Oudvl. Ged.

. 4, vs. 100.
6.
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Dilt. Slecht, kwaad , boosaardig.
Wane gi , dat ik se dilde si ,
Of gi mi helpet at der not,
Pat juwe mede nicht vil grlit
Ne werde.
GERHARD VON MINDEN , Esop. Fab. 1370 in

Westphaalschen tongval.

Mede is miede of loon.
Diltheit. Boosheid, boosaardigheid, arglistigheid.
Sal die doecht hoghe staen ,
Diltheit moeter onder gaen.
Mloep. B. III, vs. 39.

Zie over dit zonderlinge woord de belangrijke mededeeling van D r . M. DE
VRIES

in Dr.

A.

nn

JAGER'S

Archief,, D. IV, bl. 204 en VV.

Dyn. Bez. vnw. Uw. Zie

BLOOTEN.

Din. 1) Dun. Passim.
2) Gering, min. Passim.
Dincendach. Dinsdag. Rymb.
Dine. Uw, uwe.
Doe eerst dine wapen an.
Alex. B. I, vs. 630.
Beveelstu hare dine saken.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P. V B. II, vs. 63.

Ding, dine, dinch, dinck. 1) Het gansche zijn , het leven en
sterven , lotgevallen.
Menieh vanden Vrieschen gheslachte
Wert Kerstijn, orn dat dus verginc
Rabbouts des Hertoghen d i n C.
MELTS STOKE, B.

I, vs. 182.

Hier latic der Apostelen d i n c,
Tes ickere weder come an.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P. VII B. MI, vs. 64.

2) lets.
Sone mochten si, bi ghere listen,
Twijfs herte daertoe bringen ,
No met crachte , no met bedwingen ,
Dat si bi wilen dine ander dade ,
Dan si selve worde to rade.
Taalk. Mag. III, 168, vs. 6.

3) Schaamdeel.

PL.

Waerom Adam ende Eva Inter d i n g e n gedekt
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hebben , sullen wij op een andermael wel eens aenraken. N.
br. voor de Rooms. Mintriomfen.
4) Per,soon , wezen.

VAN HASSELT

op

DE MERWEDE

RIL,

Nochtan sloech hi doet , dats wel becant ,
Minen sone Meyliagant,
Dine die is meest mimic.
Lane. II, vs. 31876.
Soete meysjen , aerdigh dine k,
Soeter als een distel-vinck.
CATS, door Dr. V. VL. I, 580, a.

5) Overeenkomst , besluit.
Men mach proven, bi eere dine,
Dat hi eer dede hi mocht wael doen.
Alex. B. IV, vs. 116.

6) Handel, handelwijs, handeling.
— — — Op dat nakomelingen
En tijdt-genooten beyd sich spiegel aen u ding en.
BREDERO, TALCale, 1616, bl. 55.

7) Zaak, aangelegenheid.
Dus bleef achter Brunen din c
Bi miere behendichede al.
Rein. door Dr. JONCKEL. vs. 2464.
Haer dine was hem wel vergaen.
Fl. ende Bl. vs. 835.

Zie nog Belg. Mus. IV, 264, vs. 9; Walew vs. 157 ;

HILDEG.

God.

bl. 63 , 122.
8) Werk , bezigheid, ambt, arnbtsgebied.
Ter vijfter Kalende van Julius
Vinden wi van Cresente aldus ,
Die van Sinte Pauwels outline
Over Gelatien des bisscops d i n c.
Belg. Mus. IX, 425.

9) Bezitting , eigendom, goederen.
Hare dine hevet soe vercocht
Ende hevet al to ghelde broclit.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. III B. XLV, vs. 15.

10) Voornemen, doel, bedoeling , onderneming.
Dat helpt ter dine dicke den man ,
Daer hi selve de hant slaet an.
Fl. ende BL vs. 2148.
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Vacrt, God onse alre here
Verde jou van lachtre ende van sere,
Ende late jou dine ten besten comen.
Walew. vs. 149.

11) Gesprek, verhaal.
Hier latic vanden Kaerlinghen
Miju scriven bliven ende mijn din ghe n.
MELIS STOKE,

B. 1,

VS. 304.

12) Raadsvergaolering.
Aldaer si doe te rade ghinghen ,
Sprac Waleweyn aldus ten d i n g e n.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. V B. LI, vs. 6.

Dingebanc, dinghebanc , dine bane. Rechtbank, rechthuis.
Te Tricht dede hi haer galge vellen
Met crachte, ieghen haren danc ,
Ende daertoe hare ding ebanc
Dede hi daer worpen over rugge.
VAN HEELU, VS. 446.

Doe dede Pylatus zonder beiden
Jhesum voor hem leiden ,
Daer hi in zine din gb an c sat.
Lsp. B. II, C. 36, vs. 659.

Zie nog ibid. vs. 2092; B. III, C. 23, vs. 172.
Dinghedaeh. Dag, waarop recht gesproken werd. Vaderl. Mus. I,
292; NIJH. Ged. I, 222.
Dingehuus , dinghuys, dinchuus. Rechthuis, raaolhuis.
Dus quam int ding hehuus gegaen
Die vrouwe ende wille te rechte staen.
VAN MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P. VII B. LXVI, vs. 193.

Ende hi sat op sijn stoel , in dat dinghuys vanden palleys. Bijbel
van 1477, Hesth. V.
Zie nog Passion. Somerst. 1489, f°. ex , a.
Dingen , dinghen. 1) Zeggen , praten, spreken.
Riddere ju en helpt gem din ghe n,
Gheeft ju up, ghi sift ghevaen.
Walewein, vs. 6286.

2) Rechtspreken.
Up den andren dach ter ueren
Dat din g h ens tijt was onghelet ,
Worden si brocht voerde wet.
Dr. VERWIJS, Bloeml. III, 15, vs. 265.
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3) Tot voorspraak zijn, pleiten.
Here Bruun, wildi mi wesen hout
Ends vor mi dinghen te hove ?
Rein. door D r . JONCKBL. vs. 61Y.',

4) Over den pros onderhandelen. Doe ghinghen wii to samen in die
slaghe orn die ossen te besien ende to dinghen. D r . VrRWJJS, De Oori.
van Hert. Albr. bl. 82.
5) _Bingen near. Ick dingh noch geer geen schand

BREDERO,

N. Poem.

bl. 46

Dingen (In) komen. in vervoering of vccrukking komen , visioenen
krijgen.
Daer vielic in mine gebede
Ende kaerkereerde minen lachame suede .
Ende dan na menech traen
Ende zuchten , dat is uut liet gaen ,
Ende mine ogen indeu hemel hingen,
Quamic dicke in sulken dingen,
Dat is metten ingelen was.
ntAERL. Sp. H. V. ed. III P. I B. XXXIV, vs. 96.

Dinghetale. Brandschatting of bedongen bedrag voor de teruggave
der in bezit genomen plaatsen.

NIJH.

Ged. II, 25.

Zie verder ibid. III , 61 ; IV, 85.
Dingspel. Rechtsgebied, ban , gerichtsban. U. W.
Dingstade. Oordeelpaal. MEYER.
Dingstoel, dinestole. Rechterstoel, vierschaar,, tribunaal.
Alle menschen sullen staen voer den dingh e-s toel Cristi. Zie
WINKEL ,

A ant. op

MAERL.

KM.

STEEN-

Sp. H. II, 127 , en Pass. Somerst. 1489 ,

fo. cxlv c en d.

Dingtaal. Pleittaal. U. W.
Dingtroon. Rechterstoel. So quam si in totter scaren van sheren
tempel ende sach die Conine staende op die ding e-trone na costume.
Bijb. van 1477, Reg. III.

Dinckel, dinekelkoren. Spelt. KIL.
Dinken. 1) Denken, gedenken. Passim.
2) Dunken.
Pancer sprac : ,D i n c t u goet ,
Tibert , dat men die claghe ombere?
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 126.
Din,

dinne. Dun, sehraal, weinig , schaarsch, Bering.
Tgelt washer dinne eerder ijemant quam verdingthen.
Nieuwe Werken v. ci. M. van N. L. I, 2de St. bl. 151.
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Ziju welvaren was dinn e.
Wapen-Martijn, Zutph. HS. Coupl. 55.

Zie nog
vs.

MAERL.

Sp. H. 4°. ed. I P. B. V. II, vs. 8; I P. VI B. LV ,

16; Mloep. B. I , vs. 1694.

Dinxendaoh. Dinsdag. In eenen tornoye des din xen dae chs na
dertiendach. Chronykje achter De Clerk u. 1. L. 51. 217.
Dinnen. Dunnen, verminderen.
Haer schoenen , haer kousen, haer cleederen din n en.
ANNA BYNS , Ref. 1548, II, 130.
Helpt onvrueght dinne n.

Belg. Mus. IV, 418.

Zie ook Mloep. B. II , vs. 1618.
Dinre. Dienaar. Doen seide Jhs din din r e n. Lev. v. Jez. bl. 51.

Dinstigh-licht. Vuurbaak , licht ten dienste voor zeevarenden.
Op dat hy plaet noch strant en raeckt,
Soo houdt hy 't baeck-vier in 't gesicht,
En stiert syn schip naer 't dinstich-li oh t.
Vaderl, Mus. II, 229.

Dyoc. Het juk. Ibid. 1II , 250, vs. 438.
Dipsaden. Vergiftige slangen, Wier beet hevigen dorst veroorzaakte.
Ende die dijn leider was in der groter eysscheliker wildernissen , daer
in was dat serpent barnende van adern , scorpioen ende dips ade n.
Bijb. van 1477, neut. VIII, vs. 15.

Dime. Maagd , meisje.
Knapen , dirnen ende amien.
Alex. B. VI, vs. 630.

Dyzak. Het zelfde als

DIEZAK ,

en dus zij- of dijzak. Wdb. op HOOFT

bl. 466.

Dyzen , disen. Zakken, daten , vallen. Wdb. op RAEDER°.
Disendach. Dinsdag. Lsp. B. I, C. 10, vs. 28; VELTH. Sp. H.
f°. 302; Lane. IV , vs. 12451.

Disch =-. Schaal, schotel. KIL.
Discipline. 1) Zweep , geeselzweep, om er zich zelven made te
kastijden. Ende de vorseide Jacop zal draghen gene roede in zine hande ,
ende ter statien van der processien zal hi nemen gene discipline
van den prioer van Dronghine , enz. Belg. Mus. VI , 180.
2) Tucht.
Want also een gheestelick man
Sculdich is te houden an
Regel discipline ende oirde, ens.
Mloep. B. II, vs. 7, var.

DISCO.—DOBBE.
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Discort, discoert. 1) Twist, tweedracht, onmin, geschil, oneenigheid.
Want hi had nu al sine sake
Geheut , ende al syn discort
Van Heren Simone van Monfort.
VELTH. Sp. H. f°. 115.

2) liVangeluid. Het boec vander Wraken, II, vs. 476.
Elc mensce, wildijs ghetruwen,
Sal twist ende discort scuwen.

Men zie nog Belg. Mus.

Meliboeus, vs. 2793.
, 248; ibid. VI, 422; Vaderl. Mus. I, 360.

Diepost. Verbastering van het Fr. dispose, d.

geschikt , gesteld,

gevormd.
Me jongwayf gater hene,
Die kan wa klappen, en is frdy d i s p o s t van beene.
nova. I,

571.

Disselen. Ahlingen, afknibbelen.
Men dinght van alle kracht, men disselt op het goet
Gelijck men op de merct, of in de kraemen doet.
CATS,

door Dr. v.

VL. I, 403, a.

Dissennier. Overste over Lien. Dusent heren ende hondert heren
ende vijftich heren ende di ssenni e r s Bijb. van 1477, Dan. III, vs. 55.
Dit .noch dat. In het geheel niets.
Si (engelen) en vollen ghene stat,
Noch si en weghen dit no ch d a t.
Lsp. B. I, C. 5, vs. 4.

Diversorie. Overdekte ruimte tusschen twee huizen , somtijds als
verblijfpluats gebruikt. Een ghemeyn huus , dat tusschen twee huysen
een overdecsel hadde , dat men hyet diversori e. Pass. Wijnterst.
1480. P. cxxix, b.

Divine (Meester in). Meester in de godgeleerdheid. Jans Teesteye,
vs. 2317.

Do. Toen.
Si hoorden singhen d o:
',Gloria in ecclesis Deo,
Et in terra pax hominibus.
Lsp. B. II, C. 11, vs. 13.
Knapen sprongen op d o sijt vernamen.
Lane. II, vs. 38290.

Dobbe. 1) Tobbe. Km. MEYER.
2) Pleats wear de mest geborgen en bewaard wordt. Kuit, put, kolk,

DOBBE.—DODER.
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diepte. Sulcks datmen daer veel dobbens als kleyne Meeren van uytgedolven Turfmynen siet. BLEYSWYCK Beschr. van Delft, I, 14.
Dobbel. Dubbel. Dobbele ende ghenagelde schoenen. MA RNIX ,
Bijenk. 1645 , bI. 184, vo.
Dobbelen. Verdubbelen , dubbel maken.

NIL.

Dobbeleren. Het zelfde.
Dan dobbeleert die minne in vrouden rijc.
Horae Belg. VI, 133, vs. 243.

Dobbelheyt. Geveinsdheid.
Met dobbelh e y t mijnen naesten bedrieghen.
HOUWAERT , De vier Wterste, bl. 129.

Dobbelscolen. Gepriviligeerde huizen , waar men oudtijds kon gaan
dobbelen. Zie belangrijke aanteekeningen over deze do b b e I s c o l e n in
de Home Belg. VI, 171 en v.
Dobber. Bundel biezen , waarmede de kinderen leeren zwemmen.
Dobbervreughdt. Vreugde die spoedig verdwUnt. U. W.
Dobleren. Verdubbelen.
Ay God, here, nu dobleert min scande.
Lane. III, vs. 9082.
Zie ROQUEFORT in VOCC.

Doblier. &hotel, vat. Ook zak.
Een joncfrouwe scone, wel gemoct,
Quam daerna ende brachte tier
Een scone selverijn doblie r.
Lane. II, vs. 41498.
Hi vrachde hem saen om die bare,
Omt doblier ende omden spere.
Ibid. II, vs. 41531.

Doblitse. Soort van kaars met twee pitten.
Hi hadde in die camere to voren
Eer hiere uutghinc , die deghen vercoren ,
Ene scone doblitse ontsteken.
Walew. vs. 9339.

Dodden. Onnoozele bloed, sul , sukkel.
't En is geen wonder meer,, al trouwde Galatee
Een d o d d e n uyt het wout of monster uyt de zee.
CATS, 1828, II, 77, a.

Doder , doeder . Dojer.
Bi enen eye moghe dijt merken wale ;
Die hemel dat is die scale;

KIL.

DODER.—DOEGII.
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Twitte dat is tfirmamcnt,
Dat altoos loopt omtrent,
Die d o d e r dat is aertrike.
Lsp. B. I, C. XI, vs. 15.

Zie nog

D r . V. VL.

Prozast. 37* en bl. 346.

Doe. Toen. Wdb. op

HOOFT.

D o e was 't avont geweest. St.-Bijb.

Gen. I , vs. 5.
Doeohen. Nut zijn.
Die gheven mach
Dien doech den dach.
Belg. Mus. I, 122.

Dat is : Die in de gelegenheid is to geven, dien is de dag nut.
Zie nog Wapen-Martijn , Coup!. 67 ; muis STOKE , B. IX , vs. 801 en
B. X, vs. 508.
Doeghet , doecht. 1) Deugd, voortreffelijkheid , uitslekende hoedanigheden. Die in veel doechden eedel was. Clerk u. 1. L. bl. 31.
2) Weldaad.
Ende doet sinen meyster ere ,
Die hem do e g het heeft ghedaen.
Mloep. B. I, vs. 245.

Zie nog Dr. VERWIJS , De Oorlogen van Hert. Albr. van Beieren, bl. 83.
Doechdachticheit. Waarde , deugdelijkheid.
Alse die rike verliest sine rijcheit ,
Verliest hi ere ende do ech d a c ht i hei t.
Lsp. B. III, C. 5, vs. 43, var.

Doechdentlijck. Deugdzacon, ingetogen , die zich goed gedraagt.
Die ander canine, suldi weten ,
Had een dochter suverlijck ,
Door luchtich schoon ende do echdentl ij c k.
Mloep. B. II, vs. 130.

14 had een doechdentlijeke wijff.
Ibid. B. IV, vs. 1357.

Doeghen. 1) Laden , ondergaan , dulden , verdragen , verduren.
Salech syn die persecutie doeghen om gereghtegheit. Lev. v. Jez. bl. 34.
Dit doechde hi al om onsen wille.
Vanden Levene ons Heren, vs. 2369.

Zie nog Belg. Mus. X, 90, vs. 42; Alex. VI, vs. 1175.
2) Gelukken.
Een die men Alexander hiet,
Groote miede die Paulus behiet
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Om Teclen , dat niet en do o c h.
Belg. Mus. IX, 422, vs. 117.

Doeghend , dueghend. Voortreffelijk, dapper , vroom , geschikt.
So sal elc doegh en de schamel wijff
Hoir rechte reghel houden stijff
Ende die oerde van goeder minne.
Mloep. B. II, vs. 11.
Si waer so d u e g h en de ende so edel.
Ibid. vs. 1889.

Doeghendioh. Het zelfde.
Ghi sijt do e g h end i c h ende rechtveerdich.
Ibid. B. IV, vs. 1251.

Doey, doei. Dauwel, onnoozel , beuzelachtig meisje.
Jy bint maer ieu malle d o e y.
COSTER , Kl. van Teeuwis de Boer, 1627, bl. 15.

Doeyer. Dojer, doder, door van een ei.
Knechtjens , die den d o e ye r hang acn haer billekens.
Die soecken jonghe ydel spillekens,
Al souden zy verwercken vrienden en maghen.
Belg. Mus. IV, 86, vs. 15.

Deze spreekwijze schijnt eene prille jeugd aan to duiden.
Doeek. Als zinnebeeld van het vrouwelijk geslacht.
Den d o e c k ginck voor den boeck.
CATS , door Dr. v. vL. II, 856.

Doeeken. Lappen , vodden.
Si baden dat hem haers ontfaermde,
Ende hise met clederen verwaermde,
Want si waren so naect nochtan ,
Dat si cume doecken adden an.
SILO. T. en D. V. III, 74.

Doeeken-huyf. Kap en stuier.
Daer vliegen in de lucht de fijnste do e c k e n-huy v e n.
CATS, 1828, II, 54, b.

Doelheer. Goed schutter. Wdb. op BREUER°.
Doelroer. Geweer ingericht om juist to treffen. Wdb. op 1100FT.
Doem , doeme. 1) Domkerk. Op een tyt als by in zyn gebeth lath ,
tot Meydenborch in den D o e m. Clerk u. 1. L. bl. 35.
Te Sente Martijns d o e sn e hi sende
Sine boden met ghenende.
MAERL. Sp. H. III P. VI B. X, 39.
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DOEIVL—DOEN.
2) Doemvonnis, oordeel.

MEYER.

Oft, staen sy eewelick in dijnen D oem voorschreven ,
Om nemmermeer to leven.
I,

HUYG.

7.

3) Schande ; oorzaak of grond tot verdoemenis.
Ooc hantierden si daer bi
Sondeu van groter d o e m e n
Diemen niet wel mach noemen.
Lsp. B. I , C. 29 , vs. 71.

Doemen. Oordeelen, von nissen , richten.
God, die ons nosh doemen zal.
Wapen-Martijn , Coupl. 10.
Die heilegen seggen ons aldus ,
Dat die Gods soen Jh'c zp'c ,
Alle menschen d o e men sal.
Taalk. Mag. IV, 49.

Doemenis. Veroordeeling. U. W.
Doemesdach, doemsdach, domesdach, domedach. Oordeelsdag,
dag des oordeels.
Te doemesdaghe moetic met hare
Ghelijc sijn indie selve scare,
MAERL. Sp.

H. 40. ed. III P. III B. XL, vs. 103.

Alst coomt ten d o emsdagh e.
Lsp. B. I, C. 18, vs. 83.

Zie verder Walew. vs. 9872 ; Lev. v. St. Franc. vs. 52.
Doemsel. Verdoemenis , verdoeming.
Want hi sal verdoemt bliven ,
Ende tfolc in doem s el driven.
Het boec vander Wraken, IT, vs. 1059.

Doen. Znw. 1) Bestaan, leefwgze.
Joncfrouwen van religioene,
Zuver ende van heilighen do e n e
Onzuverden die Sarracine.

Dr.

VERWIJS, Bloeml. II, 102, vs.

80.

2) Stoat, toestand , gesteldheid. U. W.
Een conincrijek van hoghen d o e n,
HILDEG. Ged. bl. 48 , vs. 275.

Zie nog Mloep. B. ?V, vs. 456; Heim. der Heim. vs. 526 en vs. 1882;
Dboec vanden Houte , vs. 289 en vs. 624.
3) Wgze van doen, gedrag, handelwijze , handeling , bedrijf. U. W.
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Jeroboams d o e n hilt hi gheheel.
Rymb. vs. 13749.

Zie nog Jans Teestye, vs. 1053.
4) Maaksel samenstelling.
Die mure waren van starkeu d o e n e.
Ibid. vs. 31207.

5) Beschikking, gebruik.
Men gaf hem ponden ende scellinghe,
Soe dat quam to sinen do ene
Lm. guldene penninghe.
Belg. Mus. VI , 103.

6) Dons.
Zoo vlieght ook onbetruert de voghel om zyn kost ,
Met lust in 't werk, daertoe is hi met doen gedost.
SESEGHEL, Hertsp.

1730, hl. 34.

Doen. Vast, sterk, stijf, dicht, streng, name beperkt.
Doe sy hoer van hoer vrienden keerde
Ende sette hoer liefte d o e n en vast
An mien verren vreemden gast.
Mloep. B. I, vs. 1637.
Ende dat viel al in corter stout ,
Dat si beyden waren ghewont
So zere , so doeu, so hertelijek
Dat nyemant en sach des ghelijck.
Ibid. vs. 1685.
Te Niemeghen, daerne saen
Die hertoghe van Gelre belt
Sijn leven lane, in siere ghewelt
Vast ghevaugen ende d o n e.
Brab. Yeesten , B. VI, vs. 8027.
Doers. Alsdan.
Omdat God behiet dat doen,
So heetet tlant van Promissioen,
Bat lant dat hi beloofde Hem.
Rymb. vs. 1723.

Doen. Then.
Men weefder vygebla'en , men schooler onder 't lof ,
I) o e n God zyn donderstem liet hooren inden hof.
VONDEL , door V. L.

Doen hief hise op matter hant.
Meliboeus, vs. 3751.

II, 24, vs. 20.

DOEN.—DOEN.
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Boon (Te) hebben. Noodig hebben.
Doe tasti voort an sine side
Ene misericorde, dies was hi blide.
Hi dankets Gode: hi hads te doene
Walewein , vs. 529.
Doe was harde gram reinaert
Ende sprat aldus ter besicu wart:
Du best soe hert, ende soe groene,
HIV daer, dijns en hebbic niet te doen e.
Esop. bl. 306.

Diegene die gesont sijn en hebben den ineester niet te doen. Pass.
Somerstuck, 1489, f o . CCVI, d.
Zie ook Ferg. vs. 1849; Flor. ende Bl. vs. 2028 en vs. 3089;

MEIJER.

0. N. Spr. bl. 55.
Doen (Te) sijn. Vereischt worden.
Maer waenneer dats te doe n e s
So salsi comen, geloves mi.
D r. VERIVIJS, Die Rose, vs. 10099.

Doen (Van). Noodig. Op dat gy haer bystaet in wat sake sy
oude mogen van doen hebben. St.-Bijb. Romeyn. XVI, vs. 2.
Al is nu de nodruft door lands zede zinneloos ,
Zo hoogh opghesteghcn dat men meer heeft van do e u
Dan brood, water, woning , klederen en schoen.
COORNHERT, Recht Gebr. 1585, bl. 15.

Doen. Ww. 1) Zich bevinden, varen. Even als in het Eng. How do
you do?
Ende vragede hare hoe si int rike
Woenen mochte ends hoe si d a d e.
Limb. B. IV, vs. 305.
Hi seide tote hem :

wat doe di ?"

" le genese crankelike" seide hi.
Lane. II, vs. 12545.

Zie nog Limb. B. VI, vs. 493; Lsp. B. II, C. 9, vs 95 en B. [V,
C. 11, vs. 30.
2) Voortbrengen , scheppen.
Sint dat God die werelt d e d e.
Troj. Oorl. vs. 3186.

3) Voorhanden zijn.
Maer het was een rechte proneker
Als 'er heden menigh d o e t.
CATS, door Dr. V. VL. I , 709, a.

DOEN.—DOEN.
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4) Maken, veroorzaken , bewerken.
Hi moet rudder sijn g h e d a e
Walewein, vs. 1469
Wildi dat hi mi rudder d a d e.
Ibid. vs. 1476.

5) Aandoen.
Elide dancte hem utermaten sere
Vanden goede ende vender ere,
Die hem der Walewein hevet g he d a e n.
Ibid. vs. 1539.
Ende doet sinen meyster ere,
Die hem doeghet heeft g h e d a e n.
Mloep. B.

6) Geven, toestaan. Wdb. op

vs. 245.

HOOFT.

Du moets my do en een bede cleyn.

Ibid. B. 1, vs. 105.
Waert dat hi Juno den appel dede,
So soude hi hebben gheluc ende vrede.
Ibid. B. I, vs. 2027.

Zie nog Gesta Rom. Cap. 59; Belg. Mus. I, 134.
7) Plaatsen. Dus dede die Heer God ende deden (namelijk Adam)
inden paradijs der weeldicheit. Mloep. Woordenlijst, bl. 201.
Rude men dede gebieden dit,
Dat Yoens doehter, die scone Judit,
Ware teu bordele g e d a en, ens.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 251.

Bij WEILAND, ofschoon hij vele beteekenissen van dit werkwoord heeft
opgegeven , vindt men echter die van plaatsen niet. In de gewone spreektaal
blijft zij echter voortleven als : ik heb mijn kind op school gedaan;
hij heeft zijn soon op een Winkel gedaa n.
8) Voldoen of voldoen aan.
Op dese vorwerde d e d e hi mine bede.
Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 3304,

9) Volbrengen, ten uitvoer brengen.
Heer Walewein, moghedi dese bede
Do en, ende halen mi tgoede swaert.
Walewein, vs. 1287.

10) Verdoen , ornbrengen , dooden.
Al en hadde hi genen gere
Te do e n sijnen gerechten heere.
Alex. B. II, vs. 631.

DOEN.—DOEN.
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Hi begerde dat eem Alexander
Sonde doen, ende en geen ander.
Ibid. B. 111, vs. 332.
Doe quam deer naer
Gerard van Velsen , ende wilden slaen
Met enen swerdc, ende doen saen.
VELTII. Sp. Hist. B.

III,

C. X LI V,

50.

11) Hnlpwerkwoord, zoo als ook bij de Engelschen to do.
Daer na so d o e t verlanghen
Mijn vorstelijc ghemoet.

98.

Hone Belg.
Lieve here , nu d o e t ontfaen
Dit mijn present.

Karel de Gr. Fr. V, vs. 318.

Zie ook Ferg. vs. 2819.
12) Te wceg brengen , veroorzaken.
Het d o e t ernmer toverie.
Horae Belg. VI, 100, vs. 19.

Doen van. 4) Voldoen , vervoegen.
Hier binnen est also vergaen,
Dattie Vriesen hebben ghedaen
V a n haer rnesdaet ieghen den Grave.
MELIS STOKE,

B. VI, vs. 2.

2) Afweren, verwijderen.
Dus wordeu si van der port ghedae u.
Ibid. B. IX , vs. 341.

Doen of. Het zelfde als DOEN VAN, namelijk verwijderen.
De porters d e d e n s e of met crachte.
Ibid. B. IX , vs. 170.

Doen vol. Voldoen. Fr. Satisfaire. Wdb. op HOOFT.
Doen (Hem of sich). 1) Zich vervoegen, zich begeven. Ende also
al syn goet over was, so quarn een groot dire tyt in dat lant, ende
deghene begonste breke to hebbene. Doe ghinc hi ende dede hem
an enen der portren van din lande. Lev. v. Jez. hl. 117.
Si daden hem alle up die vaert.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 3311.

Zie nog Ferg. vs. 3988; Rymb. vs. 7363.
2) Te voorschijn treden of konzen. Wdb. op

HOOFT.

3) Zich toeleggen op jets, of jets ondernemen.
Vulumeet es nu hemel ende erde

DOEN.—DOERS.
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Ende hare cierheit met groter werde.
Des selfs dages vervolde hi mede
Alt were daer hi hem toe d e d e.
Rymb. vs. 378.

4) Zich gedragen, zich houden.
Waer omme d o e is m i so fiere ?
Ferg. vs. 2100.

Doom Dit werkwoord verbond zich vroeger met zelfstandige naamwoorden , van welke het dan de beteekenis als werkwoord aannatn Van
daar de volgende verbindingen:
Doen (Bederve). Gewinnen.
Doen (Deugd). Weldo en.
Doen (Eed). Zweren.
Doen (Ende). Sterven, begraven.
Doen (Geween). Rouw bedrijven.
Doen (Huwebjek). Huwen.
Doen. (Kersten). Doopen.
Doen (Offer). Offeren,
Doen (Rudder). Tot ridoler slaan. Enz.
Doende. Bezig. Dat de helft mijner jongens d o e n d e waren aen 't
werck. St.-Bijb. Neh. IV , vs. '16. Ms Suetonins hier mede doe n d e was.
HOOFT

Tac. Jaarb. fo. 244.

Doender. Dader. So achtstu dan ellendiger te wesen den doende r,
dan den lijder van 't onghelijck. COORNHERTS Wercken, I, fa. 538, v°. Zie
Latere Versch. bl. 221.
Doenlijek. In stoat, bij machte.

D r. DE JAGER ,

Want het penceel noch pen is doen1 ij c k
Te beelden 't wesen of van so volmacckten Prins.
STARTER, Friesche Lusth. door Dr. v. vL. bl. 363.

Doente. Handeling, handelwys, gedrag. Wdb. op

DREDERO.

X. Wat is u doente Vriendt?
G. Maer 't nat bedoude velt
Smorghens voor dagheraet te spitten, delven , graven.
J. J. COLEVELT , Hartog. van Savoyeu, 1634, bl. 39.

Het is ons d ()elite niet de Princen te verachten.
VANDER VEEN , Zinneb.

DOerSe1.011. Vodden, slechte kleederen.
Sine cledreu gaf hi hem dan
Ende nom sine doer seien an.
Lev. v. St. Fr. vs. 514.

bl. 441.

DOEZE.--DOGHE.
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Doeze. Dauwel, eenvoudige sloof,, dour vrouwmensch.
1k ben
Geen does e; wel hoe is 't? wat bruit me die Jan Hen.
A. PELS , de Verwaande Holl. Fransmau, 1684,

86.

Het moest een d o e z e zijn , dat niet te kunnen leren.
c. G. MOERING , De gehoornde Filosoof, bl. 42.

Doesen. Hevig kloppen , slaan.
Doest. Tarwebloem. Ibid.

KIL.

Doet (Het). Het is de gewoonte.
Doetje. Het zelfde als DOEZE.
Je hebt zulk een do etje niet veur.
PLUIMER, Buiteusp. Jaloersche, 168], bl. 18.

Dot Bedompt , drukkend.
Heeft u 't sweeterige bangen
Van den doff en Sourer-brand ,
Nu soo dickmael doen verlangen
Naer den dichten Linden-pand ?
HUYG. Korenbl.

Dofje. Buitenkansje, vetje. Wdb. op

I, 101.

BREDERO.

't Zyn vogels die 'er op leeg gaan en van zulke d o fj e s leeven.
T. ASSELYN , Melchior, 1691, bl. 25.

Daerom alsje een d o fj e n weet , ontbietme.
cosTER, Teeuwis de Boer, 1627, bl. 40

Dog. Doggersbank. Dat zy hem generen mit vissehen in de meeren
ende ter zee te vaeren om harinck ten do gg e. Inf. bl. '139.
Doeh. Geb. Wijs van

het Ww.

doen.

Doch af, doch af die behindichede ,
Daer scalcheit es geminget mede.
VELTH. Sp. H. f°. 47.

Doeh. Toch. Nu dan , o Godt Israels, laet doe h u woort waer
worden. St.-Bijb. I Kon. VIII , vs. 26.
Hun doch barmhertich sijt.
Oonstth. Jaw. bl. 226.

Dogboots. Bot- of haringschip. U. W.
Doghedaehticheyt. Deugdelijkheid, waarde , goede zijde.
Hens niemen diene gheroven can
Siere doghedachticheden.
Dr. VERWISS Wapen-Martijn, bl 27.
Die esel die ne can niet vechteu ,
Ende ghedoghet oec van knechten

7'
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Vele swaerre steke ende slaghen ;
Ende wil men hem oec doen draghen
Meer dan hi ghelecsten can,
Hi ne strijter Diet ieghen dan:
Pit es sine do ghdachtechede.
Nat. Bl. bl. 50 , vs. 247.

Dogedelee. Deugdelijk , deugdzaum. Want al onse dogedeleke
werken moten utegaen ende inkeren weder in onse gevoeleke enecheit.
RUUSBR.

Gheest. Tab. 1, 33, reg. 3.

Dogheden dogeden, Deugden.
Ende dien al sulke d o g h e d e n versieren.
Heim. der Heim. vs. 1773.
Ic hebbe horen tellen sae vele,

Van heme dogeden in menegen spele.
Ferg. vs. 352.

Doghederike. Rijk aan deugden.
Noch so werdic gesont,
Troestte mi die minnelike ,
Pie mi hevet gewont.
Ay, genade, doghederike!
Ic meet sekerlike
Sterven in meter stout.
Dr. VERVWS , Bloeml.

HI, 116, vs. 10.

Doghelioheit. Deugdzaamheid. Die mensche sal hebben een Godewillich ernsticheyt ende ongheveinsde oetrnoedicheit ende een blide
doghelicheit. Stemme, bl. 52.

Doghen. Znw. 1) Laden.
Melibeus antwerde to hant :
Wie es alsulc in allet lant ,
Die sonde, in dus danen doghen,
Sijn wenen begheven moghen ?
Meliboeus , vs. 135.
Want God , den ghenen dien Hi mint ,
Gherne d o g h e n ende vernoy toe siut.
Het boec vander Wrake, III, vs. 1263.

Zie nog RUUSBR. Brul. bl. 150, reg. 20.
2) Verdriet, smart.
Her Waelrave moeste dor hoot keeren
Achter waert : dies hadde hi doge u.
VAN NEELU, VS.

6757.
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Maer hevestu vernoy ende doghen,
Dan suits. vriende kiunen moghen.
BLOMMAERT ,

Oud-V1. Ged. I, 81,

VS.

623.

3) Ellende.
Wye dal/ des coders baste mient ,
Die troesten gairne in sijn doghe
HILOEG.

Ged, bl. 28, vs. 187.

Men zie nog ibid. bl. 73, 17.
4) Roof. Ende voert meer , dat wi deken ende capittel , kercrneisters,
scepen, gesworen raet , huysmeisters , ende die goede hide gherneinlicken groet ende klein van Sautboemel voerscr. sollcn om Gots wil ,
voir ons seiven ende voer ons nacomelingen, quijt schelden den voerscr.
mijn here, her Daniel, ende sijn ziel, sijn kyndere , sijn eer,, ende sijn
nacomelingen, ende alien anderen luden, die in sinen name met hem
waeren to Sautbomel in den voerscr. orloge, van alien scade ende
dogh en e. NUB. Ged. II, 252.
Doghen, dogen. Ww. 1) Gedoogen, dulden , toestaan. Dien de voete.
tout sijn , ende d o g e t hi wel dat men- daer onder ketelt , dats vrese.
Belg. Mus. V, 113.
Aldus en selen, wats ghesciet,
Gheestelike liede vechten niet,
Maer verdraghen ende do ghen made.
Meliboeus , vs. 3254.

2) Lijden , uitstaan , verduren, ondergaan.
Nu rouwet hem, maer hets to spade,
Want hi sal dogen greet torment.
Ferg. vs. 2063.
Tormenten die de zielen doghe n.
Lsp. B. I, C. 12, vs. 41.

Zie nog Walew. vs. 1229.
3) Mogen , kunnen.
Op to nemcn (nam. den handschoen) en dooch niet gelaten.
Rein. door

WILLEMS, vs.

4) Uithouden.
Ic no mach niet geloven des ,
Dat Claudas liede sulen mogen
Jegen one duren ende do g h e n.
Lane. II, vs. 33496.

5) Deugen , goad of van waarde zfjn.
Si wapenden hem /netter spoet,

6769.
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Alle die daertoe dochte
Caerl ende El. vs. 1094.
Hi sends boden ende dede socken
In bogarden , in woude ende in broeken ,
Rosen ende bloemen menegherhande.
En bleef nerghen in al den lands
Bloeme ne gheen , diere toe dochte ,
Hi en bewarf, dat mense hem brochte.
Igor. ende Blanc. vs. 2861.

6) Baton., helpers , van nut zijn.
Want u. doet sonde mi deren sere
Ende mi en mocht niet doge n.
Limb. B. X, vs. 1065.

7) Medelijden hebben.
Ende do e g h t met uwen evenkersten
Als hi in breken es ende in bersten.
Doctrinale, B. III , vs. 589.

Doghen (Te) sijn. Het zelfde, dus medelijden hebben.
Ende alle guede wiven ende mansion ,
War en te do ghen mit Suzannen.
Mloep. B. II, vs. 2542.

Doghen (Sich). Zich behelpen , zich geneeren.
So sal ick my vant soute water reynighen moghen ,
En met olye strijcken uyt die silvere fiolen:
Sonder twelck ick m y nu lang heb moeten dogh e n.
COORNHERT , Wyss. 1606, I, bl. 39, v5.

Doghentheit Waarde , deagdelijkheid.
Als die tike verliest sine rijcheit,
Verliest hi ere ende do ghenthei t.
Esp. B. III , C. 5, vs. 43.

Dogerslaohtigheidt. Deugdelijkheid. MEYER.
Doghet. 1) Voordeel.
Want Baer of emmer corners most
Ere, doghe, ende alle goet.
Meliboeus , vs. 1643,

Zie nog ibid. vs. 3617.
2) Deugd.
Maer doghet die hout haer stede
Ewelijc met harm man
Die nernmermeer vergaen en can.
Lsp. B. I, Prol. vs. 24.

DOGI1E.—DOGT.
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Zie nog Stenitneu , bl. 16.

3) Kracht, sterkte , weldadige indoed.
Isidorus seght dat dat paert
Vier poeute moot hebben, salt sijn waert :
Scepenesse, d o g h et ende scoenhede,
Die varnwe van den hare mede.
Nat. Bl. bl. 118, vs. 1618.
Die zonne is der planeten ens;
En dade haer hitte aide haer d o g h e t,
Aertrike en words nemmermeer verhoghet
Van vruchten noch van andren dinghen.
Lsp. B. I , C. 9, vs. 5.
Zie verde'. onder BESEGET ; Belg. Mus, X, 289; D r . VERWIJS
Gloss.; VELTH. Sp.

H. P. 406.

4) Baat, hulp , heil , nut.
Ghi hat recht, het sal u vromen,
Daer sal u alle d o g e t of comen.
Ferg. naar het HS. vs. 805.

Doggheboot. Haring- of botschip. KIL.
Dogghen. Stil wegnemen , wegpakken. Ibid.
Doggher. 4) Bot- of haringschip. Ibid.
2) Zakje , netje. MEYER.

Doggheren. Steelswijs in den zak steken , stil wegpakken.
Dogt , docht. 4) Weldaad , goed.

KIL.

Dese docht die dede hi
Den joden.
Alex. B. III, vs. 780.

2) Deugd , braafheid.
God hi lingde eem sijn leven
Dore sine dogt .XV. iaer.
Ibid. B. IV, vs. 854.

3) Vrees.
--- ends sonder docht
Mach hi der licgen met cleinen here.
VELTH. Sp. H. fo. 350.

4) Gedachte.
Ende haddens menigherhande dochte,
Wat dat vier bedieden mochte.
MELIS STOKE, B. VIII, vs. 1279.

Doe hi sijn kint sack voer hem queleu ,

en NEVER.
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Doe viel hi op eon coder d o e h t.
itILDEG. God. bl. 177, vs. 282

Zie nog VELTII. Sp. H. r. 119.
Dochte. 1) Roeibank. KIL.
2) Huis , toning, verblijfplaats.

Zie BILDERDIJK Verls.

over de Gest.

bl. 227 en D r . DE JAGERS Verseheidenheden , bl. 245.
Doehten. Vreezen , duchten.
Daer om so vloegh si sander arbeit
Met haron lichame doer de locht ,
Rubs als een vogel die niet en d o c h t.
Lev. van Ste Christina vs. 614.

Doy. Dautvel , stool, onnoozel mensch. Wdb. op DREDERO.
Doyen. Voortkomen, voortspruiten, volg ens WILLEMS.
Dan sonder merren
Adam, so wilt na mijn begeren
Decor vruchten mitten, sonder ontberen
Van die in midden stoet gegroyt
Den Paradise, want elaerlic doyt
Ghi werter bi, dats wel mijn weten,
Ontsterfelic en groot.
Belg. Mus. IX, 67.

Zie over

DOYEN , BILDERDIJK

Verh. over de Gesl. bl. 131.

Doke. Doek, lap.
Si stoet verwimpelt daer ter stede
Met enen doke onsuverlike.
Dr. VERWUS , Die Rose, vs. 155.
Sone hadsi an
Mar coon roc, die menich gat
Hadde, die to meneger stat
Was geboet met ouden doke n.
Ibid. vs. 219.

Doken (Sich). Een onderkomen zoeken , under dale lrachtcn to komen.
Waerom en soect ghy niet om u yewers to d o k e n P
COORNIIERT Odyss. 1605, 11, 92.

Dokke. Haven , reede.
Dokke. 1) Pop. KIL.

MEYER

en Km.

2) Kevie , ren. KIL.
Dockebladeren. Pestilentiekruid, plant Wier grade en breede bladeren als een omgekeerde hoed afhangen. KIL. en PI,:
Docken. Duikelen.

KIL.
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Docksael, doxael. Verhevene pleats in het kook. eener kerk, um
van daar tot de vergaderde menigte to spreken, prcek- of spreckstoel.
Een schoone kercke — — — waer inns een poortael , docsael ende
orghel is.

VAERNEWIJCK,

Hist. van Belgis, 1574, f'. 95, b. Na deuangelie

hebben si den Keiser geleyt op den doxael, daer hi gedaen heeft sinew
eedt. VAN BRABANT , die excellente Cronike, 1530, r, iiij , b.
Dol. 1) Zeer waarschijnlijk moordpriem, dolk. Dat negheen wijnknecht en gheen scarphoirdich roes dragen en sal, noch knijf, noch
d o 1. Belg. Mus. I, 250. Zie ook NIL.
2) Drifflol. Horae Belg. VI, 181.
3) Steenuil, kauw. NIL.
4) Roeipen. Dr . VERWIJS , De Oorlogen van Hertog Albr. N. 330 en 434.
Dol. Adj. Verwoed, razend.
Wanneer de d o 11 e trom en klinckende trompet
Zich mengen.
VONDEL , door v. a. Vi, 280, vs. 1800.

Dolaghe. Sehuilplaats, kloof,, holligheid. Ende sij sullen gaen inden
speluncke vanden stenen, ende inden dolag hen van den lande. Bijbel
van 1477, Jesaia II, vs. 9.
Dole. Kauw. PL.
Dole (Niet an) sijn. We/ kennen, met iets good bekend zyn.
Wie sal mi dienen?" ',Pat salic wescn ,"
Sprac Walewein ; nic can wel lesen ,
Dies ne bem is niet an dole.
Walew. vs. 4003.

Dole (In) sijn. Tobben, dwalen, in onzekerheid zijn.
In despiracien menichfuldich
Wart hi ends in ghepeinse groet ;
Dicwile weinschti om die doot.
Ends daer hi was in desen dole,
Qum hem up een tijt in de mole,
Dat hi to zinen gheselle wilds varen.
Dr. VERWIJS ,

III, 13, vs. 187.

Is wilde niet langer s ij n in dol C.
Rein. door Dr. .YONCKBL. vs. 2382.

Zie ook MAERL. Sp. H. I P. I B. Prol. vs. 2.
Dole (In) houden. Voor krankzinnig, voor dwaas houden.
lc sonde u houden hardc in dole
Ende over hardc onvroet ,
Ghcloofdi dat iet was in ininen most
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Dan rouwe ende seer, nacht ende dach.
Ig or. code BI. vs. 3122.

Dolen. IJlhooldig worden.
Hi lath met blode overgoten,
Dat vanden worme quam gevloten ,
Daer in lath die coene man,
Daer hi to doelne of sere began.
Lane. III, vs. 19522.

Dolch. Dolk.
Dolok. Dolik, zeker onkruid. Fr. »ivraie". Ibid.
Dolkes. Dol , los , roekeloos. MEYER.
Dolle. 1) Scherp moordtuig, dolk. KIL. en PL. Soe wie droege ontee melee messe , dolle, priemen , oft vercochte , dat men hem dat mes ,
doll e ende prieme doir sijn hant slaen soude. Belg. Mus. VII, 301.
2) Steenuil, kauw.
Dollen. Zonder doel, in het wild daar henen loopen.
Schoon het alles holt en d o 1 t ,
En in 't wilde henen rolt.
CAMPJI. 1630, Ps.

Dolmetsch , dolmetscher. Tolk. KIL. en
Doluer. Smart.

75, vs. 5.

MEYER.

Dus mach ick wel trueren
Vol van dolucren.
Handel der Am. bl. 12.

Doluvie. Zondvloed , doch in onderstaand voorbeeld , poet van zonde.
Dat mi God bi siere dueget
Ontfaerme in deser doluvye groot.
Vaderl. Aluseum, V, 335.

Dolven. Delven. km. en MEYER.
Dom. Znw. 1) Duim. KIL.
2) Wasem , damp, runzige lucht.
Soe worden sijn synne also versmoert
Van den dome ende van den stancke.
Oudvl. Ged. III, 90.

Dom. Bijvnw. 1) Doof. KIL.
2) Onbezonnen.
Hy die u heeft bewaert ontrent uw domme tijt.
CATS, 1828, I, 25, b.

Domebook. Wetboek door Koning Alfred samengesteld. Zie D r .
VAN HEELU bl. 27.

op

JONCKBL.
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Domedach. Oordeelsdag.
Datmer wel of spreken mach
Van nu tot anden d om edac h.
Lane. II , vs. 44148.

Domelicke, domelyke en dommelijke dagh. Voortduyend, ge(twig aan , telkens, achtereenvolgens, levenslang. Km. en MEYER en Wdb.
op BREDERO.
Al dusken spul hebben wy alle d o m m el ij eke daeg.
KOLIe, Malle Jan Tots boertige vryery,, 1662, bl. 1.

Alle d o m m el y k e nachten verschyn jy me in myn droomen.
B. ELIAS , De bekeerde Dronkaert, 1691, bl. 22.

Domen. 1) Vitwasemen, uitdampen. Ibid.
2) Oordeelen, vonnissen, richten, recht spreken , veroordeeten.
Doen en wiste hi wien bat domen
Alex. B. VIII, vs. 750.
Si weten wel si moeten comen
Daer God die werelt zal dome n.
Lsp. B. I , C. 18 , vs. 102.

Zie verder Belg. Mus. II, 72, vs. 245; HILDEG. Ged. bl. 159, vs. 222;
Bijb. van 1477, Exod. V, vs. 21; Dr. JoNCKBLOET op VAN HEELU , bl. 27.
3) Ileerschen, gebieden. Dr . JONCKBL. op VAN HEELu , bl. 27.

Domer. Beoordeelaar,, schatter,, vonnisser.
Dan is die pape der zielen d o m e r e.
BLOEM. Ondvl. Ged. III, bl. 45, vs. 3785.

Domesdach. Oordeelsdag. Zie DOEMESDACH.
Dominateur en in de volksuitspraak dommenateur. Verkwister.
Zulken ligtvink, zulken dommenateur, die niet en weet als van
verteeren. Jan Klaasz. of de Gewaande Dienstmaagd, 1683.

Domineren. Feestvieren , brassen , verteringen maken.
Bereyt die tafel delieatelick, ick moet my mesten ,
Want mijn vleysch ghelust om to d o min ere n.
Constth. Juw. bl. 481.
Laet my domineren nae mynder begeeren.
Ibid. bl. 488.

Zie nog HOUWAERT , De vier Wterste, bl. 127 ; VAN SANTEN , Lichte
Wigger 1617, bl. 47; MOLENHoFF , De krollende Ritzaart, 1659, bl. 4;
J. KEMP. Kl. v. d. Bedrogen Smith, 1661,

1.

Domlike. Dwaaslijk.
Al hebbicken d omlik e ghemint ,
Ic weet wel, dat hi mi niet gheteme.
nor. ende Bl. vs. 777.

DOMME.—DOMME.

108

Domme. Beer, kleine heer. Fr. »dom". Zie

ROQUEFORT.

Nenic, seide die do mm e.
Belg. Mus. VII, 192.

Domme kraft. Driest geweld. Wdb. op HOOFT.
Dommelen. 1) Half en half slapen , sluimeren, , inslu,imeren.
In den ochtcntstond hcb ik zo wat leggcn dommclen en slaapen.
T. ASSELIJN , Echtsch. van Jan Klaasz. 1685, 11. 30.

Deez' vrcemdc Filozoof wekt

, in mijnen geest

De vriendschap , dic door hem aen 't d o m l c n was geweest.
HU1ZINGA BAKKER, PoCzy,, I, 130.

Zie nog ibid. bl. 15.
2) Verzwakken , verdooven , ontstemmen. Wdb. op
3) Vallen , rotten.

IIOOFT,

bl. 466.

Daer ugh ick nu, eylaes ! daer ligh ick moedigh pant,
Gedommelt in het stof, geslingert in het zant.
CATS, door Dr. V. VL. I, 893, a.

Siet daer con jonge stain en al het teer gewas ,
Geslingert op het velt, gedommelt in het gras.
Ibid. I, 530, b.

4) Dompelen.
Sict, wat to voren lagh gedommelt in de jaren,
Versoncken in den stroom, versopen in de baren,
Beloopen van den vloet, en van het slick bedeckt,
Dat wort als van de doot hier weder opgeweckt.
Ibid. 1, 636, b.

5) Ruischcn , hommelen , geruisch maken.
6) Onmerkbaar wegvloeien , ineensmelten, in een, onzeker licht zweven.
Wdb. op BREDERO.
.Dommelen (Onder een). Ondereenmengen , vcrmengen.
Waerom niet oock het goet gedommelt onder ee n.
I , 403 , b.
CATS, door Dr. v.
Dommelt on dereen de Waverens en Blaeuwen.
VONDEL , Poezy,, I, 671.

Zie nog VONDEL , door v. L. VI, 741 , vs. 96.
Dommelend. Zacht vloeiend.
gills dat zielvervoerend trecken
Onse blijdschap op sal wecken,
In die dommelende spraeck.
J. VAN DER BURGH aan C. HUYGENS.

Dommelijeke (Van me) daghen. Zoo hazy als ik leef.
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Ick heb van me do in melij eke dag he u de Rol noel' niet ghesien.

S. COSTER, Kl. v. Teeuwis de Boer, 1627.

Dommelingh. Geruisch. KIL.
Dommelkreuken. Flauwe, verwarde, elkander in alle richt ingen
kruisende , clooreenloopende kreuken. Wdb. op

HOOFT.

Dommen. 1) Bedwingen.
Nemmermeer hadden hem beromt
Die van binnen, dat si ghedomt
Den hertoghe hadden inden strijt.
Walew. vs. 10662.
2) Don? , onverstandig zijn.
Mi dunet datsi zere dommen,
Die dese loghene maken cont.
Lsp. B. III, C. 15, vs. 162.

Domp. Znw. Damp, walm.
Gelyk de do m p e n 't oog van 's Hemels licht vets-tam
DECK. Rym. H, 113.

Jae, vergadert all' de Dampen
Daer het vochtigh Veen at' sweet.
ISUYG. Korenbl.

Zie oak

BEAUMONT,

I, 101.

Ged. 1843, bl, 7; Liesveldtsche Bijbei, 1520 , Jac.

IV, D; Bijb. van 1477, Ezech. VIII, vs. 11.
Domp. Bijv. nw. 1) Dom.
Hijs d o m p die an hem gelovet.
MAERL. Sp. H. I P. III B. XLV, vs. 46.

2) Dof.
Op dat onse droeve ooren
Hare d o m p e rou-mars hooren.
J. VAN PAFFENRODE , W. van Arkel, hi. 30.

Dompelije. Bijw. Op eene domme wijze.
Die hertoghe sloech daerwaert
Dompelike met luttel liedeu.
Brab. Yeesten , B. V, vs. 477.
Gi sprect dompelike bier an.
Lane. III, vs. 24086.

Zie nog Dr.

VERWIJs,

Wapen-alartijn, I, vs. 922.

Pompon. 1) Rooken , walmen.
2) Vernietigen, verstikken. Ibid.
3) Dompelen. Wdb. op hooFT.
4) Uitwasemen, uitdampen, als damp opstijgen.
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Mijn vrinden droef quaemen ghereyst ,
Om met verbaestheydt my t' aenschouwen :
1VIaer d' alder-naeste stir ghedeyst,
Niet moghelijck hun te weer-bouwen,
Teghen den vuylen stanck ,
Die d o m p t e van mijn lichaem crauck.
HARDUYN, door SCHRANT, bl. 74.

Dompheit. 1) Domheid.
Hets dompheit dat gi jaecht.
Lane. II , vs. 43935.
Bi Gode, her riddere, na miners waeu ,
So hebdi dompheit groet gedaen.
Ibid. III, vs. 19002.

Zie nog Walew. vs. 2423; Rymb. vs. 31115;

D r. VERINIJS

Die Rose,

vs. 3082 en 3153.
2) Zotteklap, geklets, beuzelachtige praat.
So dedi altoes ter tafie lesen,
Omme te velne onnutte sake
Ende men te min dompheit sprake.
MAERL. III P. V B. XI, vs. 56.

Domphoren. Domper.
Hy lad op sijn gebod en uaer den regel stieren
Domp-horeus, richel-werck , ja snuyters en klavieren.
CATS, door Dr, v. vt,.

I, 487, a.

Donderbaert. Huislook. PL.
Donderlick. Den don der gelijk. HUYG. Korenbl. I, 456 , b.
Don.derscheure , donderschore. Donderbui , onweersbui.
is in het Eng. »shower".
Bode quam een donre se u e r e so groot.
Dot water van den hemele vloot,
Of ment met backers hadde ghegoteu.
MELIS STOKE,

B. VII, vs. 69.

Done. Gesteldheid , toestand, voorkomen.
Bi desen steden syn vele bogaerde
Van scouen d o n e.
VELTH. Sp.

H. fo. 13.

2) Geluid , toon.
Hi sprac in truerliken d o n e.
Mloep. B. I, vs. 1197.
Ende riep in yammerliken d o n e.
Ibid. vs. 1586.

Pa.

Dui
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3) Doen , daad , handeling.
Men telde verre van sullen done,
Hi was vrome , stout ende cone.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 1127.

Done (To). Het zelfde als

TE DOENE.

Zie

VELTH.

Lane. II, vs. 5581 en vs. 9566.
Donen. 1) Geluid, Loon geven, klinken.
2) Boerten, schertsen. Ibid.

RM.

en

Sp. H. fo. 40;

MEYER.

3) Dreunen.
Want derde do elide al daer si
Vergaderden, geloves mi.
Karel de Gr. Fr. II, vs. 475.
Die orsse daden donee tsaud
Baer si rosiness vreselike.
Ibid. vs. 3735.

Zie nog D r. DE JAGER , Latere Versch. bl. 213,
Donkere persoonen. Onbekende personen. Wdb. op nooFT.
Donkeren. 1) Duister worden.
Rude hi sach al omme mettien
Ocht hi huus ocht casteel mochte sien ,
Baer hi moehte dien nacht mere
Herbergen , want het do n k e r de sere.
Lane. II, vs. 17275.
Te vespertide begonde daer
Dat weder d onk e r e h.
Ibid. III , vs. 10265.

Zie nog VONDEL , door v. L. II, 536.
2) Verduisteren. Skin oghen werden gh edo ncker t, Bijb. van 1477,
Gen. XXVII.
Donekerlin.ghen (Bi). in het donker.
Want Reden most bi donckerlinghen
Boven vandeu toern springhen.
HILDEG. Ged. bl. 206, vs. 201.

Donekernisse. Duisternis. Km.
Donre. 1) Buskruit. Geschutte ende donre

Null.

Ged, II, 242.

2) Donder.
Sulke diet hoordeu , seiden openbare
Dattie stemme .j. donre ware.
Rymb. vs. 25208.

Donrebusse. Soort van werptuig, reeds in een charter van 1374
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genoemd. Of er buskruit bij gebruikt werd is onzeker. D r .
Oorl. van Hert. Albr. Gloss.
Donrecloot. Kogel. Ibid.

VERWLIS,

De

Donrecrut , donrecruyt. Buskruit. Ibid.
Donren. Donderen.
Het donrede ende blexemde onsochte.
Rymb. vs. 30263.
Het begonste d onr en tien tiden
Ends blixemen in alien siden
Lane. 111, vs. 9439.

Donreslach. 1) Donderslag.
Hen mochte blexeme no dour eslach,
No ne gheerande sake
Ne mochte den gonen ghenaken,
Die inden setel was gheseten.
Walew. vs. 1018.

2) Donderkeil volgens D r. v. VL. Daerbi is ene insula , daerin zijn
,smede — — — die smeden den do n reslac h, ende staen al midden
den viere. Prozast. bl. 16.
Donseling. Waarschijnlijk een verwijfd, verweekt- mensch , can, alle
gemahken gewoon en die op dons wil slapen. En nods willen de menschen
het delicaetjen spelen , en voor een donselingh hoer uyt-geven.
nituNE, Bancket-Werck , I, 258.
Donst. 1) Damp, nevel.
2) Tarwebloem. Ibid. Gebuydelt meel, de donst van het meel. St.-Bijb.
Levit. II, Kantt. 3.
3) Dons. mt.
Dood. Doodschbleek.
Daer ua to hoercne began die rovere,
Die in siju anschijn do o d e r Wert dais lovere ,
Die vallen van den drogheu boeme.
Vaderl. Mils. I, 53, vs. 94.

Doodeloos. Onsterfelijk. Wdb. op

TIOOFT.

Dooden. Dooien.
Doodigen. Doorlen.
Hy d o o d i g h t die waer van by 't levee heeft owtfangen.
VONDEL , door V. L. I, 201, vs.

Dood-keersse. Dwaallicht.

17.

KIL.

Dood-vleesch. Koudvuur. Ibid.
Doods eyghen. Letterlijk slaaf van den dood, dat is vogelvrij. Wdb.
Op If 001FT.
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DOODT.--DOON.
Doodt , doot. Doode. Wdb. op

BREDERO.

Doodt (Ter) drijven. Ter dood brengen, dooden, van kant maken.
Wdb. op HOOFT.
Doodtlage. Slijkpoel, moerassige kolk, broekland.
Doodtvyand. Doodvijandig. Wdb. op
Doof.

MEYER.

HOOFT.

Dof , donker , niet licht gevend , niet helder.
Een' sterr, die, selver d o o f, van 's Princen luyster licht.
IIUYG. Korenbl. I, 144.

Flonkrende starren, men ziet, in uw swinken,
Goedigheit, vroedigheit, moedigheit blinken:
En de geen', die den hemel bedoolen,
Schonw jck doof, bij uw' gloeyende kolen.
rtOOFTS GO door LEENDERTZ , bl. 296.

2) Geen geluid gevend.
Wat sy dichten , wat si maken,
Die die quaetheit willen laken
Entie waerheit openbaren,
Die striken wel op dove snaren.
HILDE(. Ged. bl. 53 , vs. 20.

3) Stomp, niet scherp. U. W.
4) Ledig.
Voile en d o o v e koreuaereu.
VONDEL , door V. L. VI, 322, reg. 25.

Doogen. 1) Deugen.
Dat in hem is dat moetter uyt,
Hy opent sijnes herts besluyt
Door dingen die niet dooge n.
CAMPII. Ps. XXXVI, vs. :3.

2) Gedoogen. U. W. Zie vender DOGHEN.
Doom. Damp, nevel, uitdamping, walm.
In 't kriecken van den dagh, wanneer de eerste droomen
Outlast van d' eerste mist, en

alder-grofste doome n.

DE BRUNE, Zinne-Werck, bl. 288.

En achter zoudic een cave noort of zuit driegben ,
Om dat den doom van den biere zoude uut vliegen.
Belg. Mus. II , 128.

Zie nog DE BRUNE, Jolt en Ernst, 1665, bl. 19.
Doomen. Walmen , dampen , wasemen. NIL.
Doon. 1) Spoedig, snel. Ibid.
2) Dicht bij,nabij. Ibid.

II.

8
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3) Vast, sterk , stijf.

Mer hi hiltse alsoe do on
Metter ketten.
Mloep. B. III, vs. 302.
Vast ghevangen ende d o n e.
Brab. Yeesten , B. VI, vs. 8027.

Doop. Saus, bedruipsel.
Want hy wasser niet ver af,
Doe hy 't Hoentje soda to speten,
Darr een ander 't doop toe gaf.
De Geest van TENGNAGEL , 1642, C, 5 , v°.

Zie nog Wdb. op

BREDERO.

Doopsel. Doop, toediening van den doop.
Tot welken paeus sonde hi gaen
Die hem sip doopsel mochte geven ?
HILDEG. Ged.

75 , vs. 81.

Door , doer , dore. 1) Dwaas, dom , onnoozel. Ende die sinen
evenkersten heett dore, es wert der hellen. Lev. van Jez. bi. 36.
Nu hoort na mi ! is sal beghinnen
Ene aventure tellen van minnen,
Die den dorperen no den doyen
Niet bestaet dat sise horeu.
Flor. ende Bl. vs. 3.

2) Dwaasheid.
Alse vele alse hovescheit bat staet
Dan loescheit, doer ende baraet ,
Soe es vrowen minne, wient behaget ,
Beter vele dan der maget.
Lane. III, vs. 25713.

3) Deur,
Ende maecte veinstren ende dor e n.
Walew. vs. 5182.
Ende ontsloet doe die d o r e.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 467.

Door, doer, dore. 1) Bij. Euphrates die door uytnernentheit
riviere genaemt wort. St.-Bijb. II Chron. IX, Kantt. 34.

2) Voorbfj. U. W.
3) Orn, wegens, ten gevalle, om den wille van.
..Neer wolf!" seegt die herde "nu
Hebbie vele ghedaen doer u."

de
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" Ja," segest die wolf, ,dat hebstu."
Esop. hl. 318.

Zie nog Taallc. Mag. IV, 22, vs. 54; Lsp. B. I, C. 14, vs. 37; ibid.
0. 37, vs. 43; ibid. C. 46, vs. 153; Jans Teesteye, vs. 585; X Plaghen ,
vs. '2134.

Doorblencken. Doorschemeren , doorsehijnen.
Ende ale tserpent dit vernam ,
Die sonne schinen doer den boem,
Doe wildet ymmer nemen goem ,
Wat nyewe dinck dat wesen mochte ,
Soe dattet mitten claewen sochte
Ende mitten - oghen die schoer,,
Daer die sonne b 1 e n eket doe r.
HILDEG. Ged. bI. 54, vs. 70.

Doorboren. Openbaar worden. U. W.
Doorbrek. Doorbraak. Ibid.
Doorbrengen. Laden, doorstaan, verduren.
Ick heb nu twintich jaren veel lijdens d o o r g e b r o c h t.
COORNHERT Odyss. 1605,

Doordelven. Doorsteken. Wdb. op
Doordrift. Het doordrijven.

ITOOFT

II, 110.

bl. 466.

De do or d r i ft van den Vrede, ons toegevoert uit Spanje
Door Englenburghs beleit.
VONDEL , door V. L. VI, 69, vs. 4.

Zijn do o rdrift en omzichtigh waeckeu
Hielt eene streeck op dezen toght.
Ibid. VI, 134, vs. 35.

Doorentoor, dorentore , durenture. Door en door, gebeel en al,
volkomen.
Zo gheboot
Keyser Augustus, dat hi woude
Datmen bescriven zoude
Alle die liede ghemeenlike ,
Al do orent o or aertrike.
Lsp. B.

C. 9, vs. 6.

De Zeusche Core
Daer men mede al d o r e n t o re
Berecht heeft al Zeelant.
MELIS STOKE,

B. IV,

vs. 10.

Die nacht , dat de here versciet

8*
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Heltsi met love ende met sange
Al d u r en t u r e de uacht lange.
Lev. van St. Fr. vs. 7872.

Zie nog Walew. vs. 8771; Taalk. Mag. II, 286;

MAERL.

Sp. H. 8°. ed.

D. I, bl. '229.
Doorgaan , doergaen, doirgaen. 1) Voorbijgaan. Wdb. op HOOFT.
2) Doordringen. Want ghelikerwijs dat die lucht doirgaen wert met
claerheiden ende met bitten der sonnen , ende alsoe dat yser doergaen
wert metten viere, enz. RIMSBR. Brul. bl. 253, reg. 20.
Doorgaands, doorgaens. 1) Altijd, voortdurend , immer, bestendig,
op den duur. Wdb. op

HOOFT.

Hoe lang sal druck mijn hart inwendigh
1) o o r g a ens dus knaegen , meer dan
VONDEL ,

Olt?

door V. L. VII, 178, vs. 8.

Zie verder ibid. VIII, 212 , vs. 27.
2) Bijna overal, over het algemeen. Wdb. op
3) Gelijkmatig.

HOOFT.

Heer hoe gelijk en do o r g a ens is 't gesponnen.
PAFFENRODE, Hopman Ulrich, 1670, bl. 33.

Doorgaensch. Gewoon. Wdb. op
Doorghaaren. Doorboren. MEYER.

HOOFT.

Doorgank. Doortocht, doormarsch. Wdb. op HOOFT.
Doorgaten. Doorschieten. U. W.
Doorgeschreven. Als verloren geacht, er een streep doorgehaald,
Wdb. op HOOFT.
Doorgroeven. Doorgronden.
T' en is gheen mensch van nood Goods wijsheid to do org r o eve n.
SPIERHELS

Hart-Spieghel, 1614, V, vs. 373.

Doorheit, doerheit. Dtvaasheid. Want uten herten comen quade
peinsinghen , manslachte, overhoere, — — hoverde , do er h e i t. Lev.
van Jez. bl. 96. Ende als die yongren dit hoerden , so dacht hen d oe rhea ende gheduesnesse, ende en gheloefdens nit. Ibid. W. 235. Yderman vertrouwen is een doorhey t. mEr.TER, Oude Ned. Spr. bl. 20,
Doorhelder. Doorluchtig. Wdb. op HOOFT.
Doorinne. Zottin. nIL.
Doorkeuren. Onderzoeken en beoordeelen.
Doorkist. Gekkenhuis. Wdb. op BREDERO.

HUM

Cluysw. bl. 19.

Doorknistelen. Scherpzinnig doorsnuffelen , uitpluizen.
'k Kan 't alles op geen aas door k nistele n,
DUDA AN,

Poesy,

, 199.

DOORL—DOORS.
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Doorliden , doerliden. Doorgaan, voorbijgaan.
Datmen niet in dertich daghen en zoude riden ,
Sullen wi in enen daghe doerlide n.
Lsp. B. II , 0. 18, ys. 90 , var.

Zie nog RUUSBR. Tab. II, 38, reg. 25.
Doorlyck. Dwaaslijk.
Dees world wyze door misbruyckt zyn ryckdom doorlyc k.
COORNIIERT, Rccht ghebr. 1585,

19.

Doorlobberen. Doorwaden. U. W.
Doorlucht. 1) Doorschijnend , doorzichtig.
Hier sift ghy voor 't gerecht, daer dicht-bedochte mommen
Doorluchte glaseu zijn.
HUYG. Korenbl. I, 83.

2) Helder, verstctndig, geleerd.
Doorluc lite en wijse Balthasar,
Die, als een blijde Morgen-star
De werelt toelicht.
VONDEL , door V. L. II, 293.

Doorluchtigh. 1) Klaar, helder.
Daer Lernaes kille bron — — — do orluchtigh is als glas.
Ibid. II, 724.

2) Befacnd. Wdb. op HOOFT.
Doormuskerd. Welriekend. Die dese liefde niet en heeft — — —
slacht die Indische door mu sk er cl e peereboomen, welkers vruchten
wel van een zeer lieffeliken reuk en een aangenarnen smaak zijn , doch
zy geven zoo een pestigh sap, dat 'er die volken om doodelicke scheuten to doen , hunn' pijlen mee vergiftigen.
1665, bl. 243.

DE BRUNE,

Jok en Ernst,

Doornemen. Doorhalen, de waarheid zeggen.
Voorts dat ick Thestors soon soo vaeck heb door genome n.
VONDEL , door V. L. II, 367.

Doorneuzelen, deurneuzelen. Doorsnuffelen. Die deze bladeren
zullen d e ur neuzelen. J. DE BRUNE, Wetst. der vernuften, 1665, bl. 6.
Doorritselen. Doorsnuffelen, doorzoeken, ondertasten. Wdb. op HOOFT.
Doorzaepen. Bevochtigen, doorvochtigen.
Ghy zijt het, die, door verschen douwe — — —
D' acker-voor door-zaep t.
CAMPH. 1630, Ps. LXV, vs. 9.

Doorschap. Dwaasheid, zotheid. Km.
Doorscheuren. , doerschueren. 1) Doorsteken.
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Doe God lict sijn zyde doe rschuere
HILDEG. Ged. hi. 134, vs. 62.

2) Verdeeten, uiteendrijoen. Wdb. op HOOFT.

Doorschijn. Doorschijn end. Ibid. hl. 466.
Doorschijnigh. 1) Doorschijnend. Op het

glas maakt HUYGENS het

volgende sneldicht:
Siet hoe doorsch ij nigh is 't, hoe verweloos, hoe locht
Is 't niet een handje-voll in 't vier-bevrosen locht?
HUYG. Korenbl. II, 39.

2) Glansrijk.
Hoe dat doorschijnigh stael
Die steege Diamant , die bloedige Robijnen,
Als sterren onder aerd , in 't Oosten veel verschijnen.
Ibid. I, 357.

Doorzienigheit. Doorzicht. Wdb. op HOOFT.
Doorzichtigh, doorsichtig. 1) Doorzienend.
Op dat zy 's weerelts kloot met een doo rzichtigh oogh
Eens overgapen mocht.
VONDEL , door v. L. I, 537, vs. 4.

2) Opmerkzame, nadenkende.
1)e min doorsichtig e, dien 't klappen van den Rijm
Voor alle reden gaet , zijn d' Ezels die hem draegeu.
HUYG. Korenbl. I, 134.

Doorslaen , doerslaen. Doorboren.
Sijn hoeft ghecroent, sijn voeten d oc rslaghen.
HILDEG. Ged. M. 57, vs. 106.

Doorslag, doorslach. 1) Verkwister.

Wdb. op BREDERO. U. W.

2) Wat door de zeef loopt. Men moetet den boeren door een horde
siften, ende met een groven door sl a c h henen laten loopen. ISIARNIX,
Bienkorf, 1569, f°. 266, v°.

Doorsmuyghen. Doorsluipen , doorkruipen, tot alle genaakbare
plaatsen doordringen. Wdb. op

BREDERO.

Met bracken wuft en gauw d o o r s m u y g h t de Haghe-dooren.
J. J. COLEVELT, Hartoginne van Savoyen, 1634, bl. 16.

Doorsnappen. Voortloopen. Wdb. op BREDERO.
Doorspieden. Onderzoeken. U. W.
Doorsplijten , doerspliten. Doordringen?
Theilicheit heeftse soe doer splete
Dat si en sorghen om gheen goet.
Vaderl. Mus. I, 85, vs. 108.
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Doorsporrelen. In hortende en stootende bewcging brengen. U. W.
Doorstaan doorstaen. Voortduren. Ibid.
Doorstaan (Laten). Laten aankomen. Wdb. op HOOFT.
Doorstaande gelaat. Een gelaat, dat isomer in de zelfde plooi blUft
en daardoor de gemoedsaandoeningen niet verraadt. ibid.

Doorsteken. Berooven. Waer in hebben wi dij doer steken
Bijb. van 1477, Maleachi, III vs. 8.
Doorstreeven. Voortgaan , doorgaan, voortrukken. Wdb. op
Doortrobbelen. Doorworstelen, doorzwoegen.

HOOFT.

Vol alder couragie ,
Die menighe passagie met een stout verzoeck
Heeft doortrobbelt.
Handel der Am. bl.

Doortrocken. Listig, doortrapt.
Sy is d o o r t r o c k e u en beveynst.
CATS, 1828, I, 241, c.

Doorvlieden, Wegvlieden. U. W.
Doervluchten. Dooreenstrengelen.
Ende hier of voeren si sloetelen twee
ll oerghevlucht in cruusghewise.
1111,DEG. Ged. bl. 168, vs. 349.

Doerwaerder, doerwerder. Deurwachter, portier. Die doer waerd e r ter st.ont heeft hens die poerte op ghedaen. Gesta Roman. C. XVII.
In hare hant droech si ene roede ,
Also rechters ochte do er w orders doen.
Vaderl. Mus. II, 159, vs. 96.

Doorweterd. Doorwaterd, met water doortrokken. U. W.
Doerwerdigge. Deurwachtster, portierster.
Maer mettien
Heeftene .j. joncwijf versien,
Die doerwerdigge.
Rymb. vs. 26131.

Doosich. Dom, traag.
Die welberaden vryen wil,

Die soeck een eerbaer, hupsche dil; — — —
Niet al to doosich ende slecht
Niet al to loos en af-gherecht.
BEAUMONT , God. 1843 , bl. 82.

Doot (Ter) genesen. Van den dood opstaan.
— int neghentiende jaer
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Dat Tyberius keyser was,
Cristus staerf enter dont gena s.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P. VII B. XXXV, vs. 4

Dooten. Zuchten , verzuchten.
Daer moeste hi in der pinen d o o t e n.
BLOMM. Oudvl. Ged.

H, 13, vs. 885.

Dootlaghe. w aarschijnlijk het zelfde als DOODTLAGE of DOLAGE. Die te
dadan woent gaet neder in dootlagh e. Bijb. van 1477, Jereni. XL1X ,
vs. 8. Vergelijk den St.-Bijb.
Doots maegen. Bloedvrienden van, eenen verslagene. Nyet weder int
lant te commen , hij en versoene oft moege versoenen tegen ons oft onsen
Ged. I, 236.
naecommelingen and tegen des doots m a e g e n.
Dootvat. Urn, lijkbus.
Zy sluyten 't overschot des Dichters, hier verbrant
Tot stof en asschen, in een d o o t v a t.
VONDEL, door v. L. II, 205 , vs. 34.

Doetwont. Ter dood gewond.
Al hadde een man doetw ant gewesen
Seindine daer met, hi ware genesen.
Lane. III, vs. 15594.

Doove deur. Doove mans deur.
Soo leyt u dienaer voor u dove deur te klaghen.
STARTER, Friesche Lusth. door Dr. v. VI,. bl. 123.

Dooven. Razen, dot zijn. NIL. en MEYER.
Dooveriek. Doove. De samenstelling is als die van botterik. Daer
maeckt de Heylighe Kercke den Dooverick. MARNIX Byencorf , 1645 ,
bl. 25, v°. Als God ons roept en moeten wy den doove ri c k Met
=ken.

DE BRUNE, Banck.-Werck , 1660, II, 10.
Dop. 1) Punt. Wdb. op HOOFT, bl. 77 en 466.
2) Lichaam , bij vergelijking van een bolster, waar de kern uit is.

Wdb. op BREDERO.
3) Klein vrouwensieraad van, staal, zilver of goud.
Daer valt een arrem-ringh, een d o p of hals-cieraet.
CATS, 1828, II, 54, b.

Dan wert de pracht gevoet met slayer, spangen, do pp e n.
CATS, door Dr. V. VL.

4) Tol.
Sint dat Koren ende mamme
Die hertoge liet, daer en sijn amine
Met op voesterde ende hilt,

I, 31'7 , b.
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Wert beide helm ende stilt
Sinen bal ende sinen d o p.
VAN IIEELU, vs. 657.

Dopje. Kuiltje in de kin.
0 lieflijeke kin ! — — — met een d o pj en daer in
STARTER, Fr. Lusth. door Dr. v.

hi. 15.

Dopmaecker. Boorbrenger,, verkwister, slampamper, enz. Wdb. op
HOOFT.

Zie nog

HOOFTS

Br. door D r . v.

D. I, bl. 161.

Doppe. 1) Tol.
Ende draide gelike cencu do pp e.
Alex. B. I, vs. 292.

2) Ketel of pot. JUL.
3) Beslag van een bock. Ibid.
Doppen. 1) lndoopen. JUL. Ende sal die, ende den levendigen vogel
do p p e n in het bloed des vogels. St.-Bijb. Lev. XIV , vs. 6.
2) Met den drifftol spelen.
3) Bezetten , opzetten, opsieren.
— — een Sizerantjen
Gedopt bier met een Git, daer met een diamautjen.
STALPAERT V. D. WIELEN,

Cleraet, ens. 1622, bl. 120.

— — Waerom zoo slecht gehuldt?
De borst zoo ongedo p t.
Ibid. bl. 80.

Dor, dur. 1) Het zelfde als

DOOR, DOER

3), dat is : ter wile van ,

ors, wegens.
D o r God, gi heren alte male,
Anesiet redene ende doet wale.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 1983.
Dat si 'd u r enen man verloren
So menegen riddre utvercoren.
Nieuwe Werken der 1‘1. v. N. L. 1, 230.

2) Zeer,, even als ons door in doorziek , doorheet, enz. en even ale in
het Nederlandsch aan het bijw. verbonden.
Herodes sach d o rgherne dien ,
Want hi iets tekens waende sien
Van hem.
31AERL. Sp. H. 4 0 . ed. 1 P. VII B. XXVIII , vs. 11.

3) Voor.
God , (lie (10 r ons was gheboren.
Walew. vs. 14,

12 2

DOR.—DOREN.
God, die d o r ons staerf.
Ibid. vs. 292.

Doral, Dor al. Ofsehoon , alhoewel, niettegenstaande. A 1st ghevalt dat
enich vanden zieken te bedde teat, zo meet hij zijns ghevouchs doen vor
siin bedde , d o r al dat dander zieke daer bi sitten. Belg. Mus. VII, 92.
Dor al d a t si wale sagen ,
Dattie Dude man van dagen
Hovesch was ende godertierre.
Alex. VI, vs. 1090.

Dorde. Quid ?
Dor de ende werke doemen den man.
Vaderl. Mus. II, 187, vs. 327.

Dordendeel. Derdedeel. Mitten dordendeel van alien brueken
ende verbuernisse. D r .

VERWIJS

De Oorl. van Bert. Albr. bl. 522.

Doremtre, dormter, dormpter. Slaapzaal.
Opten dorm t e r al ghemene
Bleef si inden coer allene.
Beatrijs, vs. 199.
Daer si op barer d o r m p t e r laghen.
Brab. Yeesten , B. II, vs. 1330.
Ten capittelen dat hi vaert,
Ten do re m t r e enten reeftre medc.
MAERL. Sp. H. 40. ed. 1 P. VII B. LXXX V, vs. 41.

Doren. 1) Durven. Een leeuinne die niemant en sal do r e n weeken. Bijb. van 1477, Num. XXIV , vs. 9.
2) Den spot driven met iemand , hem als eeh rot behandelen.
Die gheck en wil niet sijn ghedore t.
Mloep. B. I, vs. 801.
Die menich wil den anderen d or e n,
Het comt hem selven te groten toren.
Ibid. B. IV, vs. 1961.

Dorentore , dorenture. Geheel en al , aanhoudend door, geheel door.
Hi versamende daer ter stede ,
Ten tabernacle voor die dare,
Al tfolc ghemene dor entor e.
Rymb. vs. 5254.
— her Keye ende Acgravein — — —
Voren dien dach al dorenture
Sonder te vindene aventure.
Lane. II, vs. 37593.
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Cortelike satte hi sine cure
Te Babilonien al durentur e.
Alex. B. VI, vs. 44.

Lie verder

DURENTURE.

Dorezellen. Doorzeilen.
Sije seil trect hi op to waren ,
Ende dorezelt wel menich lant.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 7043.

Doresehinegh. Doorschijnend. Overmids sine doreschineghe
claerheit.

RUUS13R.

Tab. I, 223, reg. 25.

Doresnoren. Vergulde banden of snoeren?
Ende thoeft bewart gelijc ere hoere
Met huven ende met d or esn or e n.
Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 8748.

Doretout. Doortrokken volgens D r.

JONCKBL.

Dit (hol) was met crude ald o r e to ut
Ende begaet, ende so gebout ,
Dat goerde daer, no min no mee,
Oft balseme waer met Aloe.
D r . JONCKBL. Spec. C. XXXIV, vs. 63.

Dorewa den. Doorgaan.
Walewein sloech doe ende geraecte
Den riddere dat hi hem clovede
Den helm ende al metten hovede ,
Dat hem tswaerd dorewo e t,
Ten scouderen, eert wederstoet.
Lane. III, vs. 22943.

Dorft. Gebrekkig. MEYER.
Dorftigh. 1) Het zelfde. Ibid.
2) Behoeftig , nooddruftig.

KIL.

Dorganc. 1) Lengte van den eenen kant tot aan den anderen. Van
Ninive sprekende zegt

MAERL. :

III. dachvaert so was haer d or g a n c.
Rymb. vs. 14056.

Dorhouwen. Doorhouwen, wonden.
Al wari d o r houw en ende duersleghen.
Walew. vs. 900.

Doricheit. Dwaasheid.
Pus so heb is u wat gheseit
Van mijnre arnie doricheit.
Mloep. B. II, vs. 2470,

DORK.—DORPE.
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Dork, dorck , durk. Vergaderplaats voor het vuil , vooral op de
schepen. km. en

MEYER.
0 d o r c k van alle quaed, 6 gote van ellende !
DE BRUNE , Zinnc-Werck, 1624, b1..149.

Dorck el. Kinpers. Km.
Dormaelkin.e. Aardwormen , pieren. Op den vischdach zo gheven
zy elken zieken V talpaeldinghe , also clone else dorm aelk in e. Belg.
Mus. VII, 86.
Dorme. Slaapzaul, siaapstede. Ende de broedere ende de zustre
hebben houde firmerie ende nieu we , ende d or men ende reeftre. Ibid.
bl. 92.
Dormiter. Slaapvertrek. Ende op desen palaes sijn vele cameren elide
dor m it e r e n. D r . V. la- Prozast. bl. 73. Op een nacht doe hi van sijn
bedde op stont maecte hi mitten scoye geluit opten dormite r. Pass.
Som. fo. cciiij, d.
Dornse. Stoof , stove , !cachet.

en MEYER.

Dornsten. 1) In eene stove droogen. Ibid.
2) Braden, roosten, schroeien. Km.
Dorp. Land- of pachthoeve. Doe ghinc hi ende dede hem an enen
der portren van din lande , ende deghene senddene in syn dor p ende
beval hem to hudene sine suyn. Lev. van Jez. bl. 117. Dirste seide: ic
hebbe een dor p ghekocht ende ic moot daer varen ende besien dat
d or p. Ibid. bl. 153.
Dorpecken. Doorsteken, doorboren.
Mijn goede halsberch vander aventuren ,
Hine mochte niet vor di gheduren ,
Dune hebstene ghescort, code ondect
Al mijn lijf ende do r p ec t.
Walew. vs. 594.

Dorper. 1) Boer , landbouwer , buitenman , dorpeting.
Die dor per c hiet Somilet.
Een wijf haddi , die vele bet
Was geboren dan hare man ,
Dor sgoets wills sine ghewan.
Ferg. naar het HS. vs. 289.
God stakene uten Paradyse,
Om dat hi sonde, na dorpers wise,
Die aerde oeffenen.
MAERL. aangeli. in STOKE, I, 534.

2) Slecht mensch, ongodsdienstige herd.
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Die do r p e r, dits sonder saghe,
Viert selden alle die heleghe daghen.
Belg. Mus. X, 118, vs. 25.

3) Ruw,, plomp mensch.
Hoe sonde een do r p e r s hert bekinnen
Gherechtieheit of eer te rninnen ?
DILDEG. Ged. bl. 219, vs. 71.

Zie nog Jans Teesteye , vs. 2051 en vs. 2077; Wapen-Martijn, Coup]. 37.
Dorper. Bijv. nw. 1) Onbeschaaid , ruw, lomp. Wdb. op

FIREDERO

bl. 497.
2) Schandeljjk, onteerend.
Bus so wort gewroken store
Die do r p e r zonde iegen nature.
HUYDEC. op MELTS STOKE, I, 533.

3) Laag , verachtelijk , snood, gemeen, onedelmoedig.
Hi es d o r per, die siuen viant
Slaet aldaer hi leget int sant.
MAERL. Sp.

Zie nog Dr.

VERWIJS

H. V. ed. I P. VI B. LVI ,

vs. 37.

Bloenal. II, 94, vs. 20.

Dorperheit. 1) Onbeschoftheid, schanddaad.
Hets d orperheit te doene scaude
.I. man in vremden lande.
Esop. bl. 327.

2) Onbillijkheid , onheuschheid.
Dat waer grote dor per hede,
Dat is bi namen prijs hier gave.
MELTS STOKE , B. X, VS. 86.

Over deze plants leze men vooral na, wat

CLIGNETT

daarvan zegt in

zijne Bijdragen, bl. 328 en vv.
3) Slechtheid, gemeenheid, laagheid , onbetamelijkheid.
Hier op stout sijn sin soe stive,
Dat hi coos voert alre sienst
Ghestade te bliven in horen dienst
Souder enich d orperhei t.
HILDEO. Ged. hl. 144, vs. 129,

Zie nog 'erg. vs. 3655.

4) Zonde.
Om dat God onse dorperhei t,
Die wi int Heilighe lant daer dreven,
Wreken wilde op onse leben.
MELTS STOKE,

B.

H, VS.

771,
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5) Overspel , ontucht.
Du heefs gherooft Urias wijf,
Ende heefstene versleghen mede,
Om to deckeue dine dorperhed e.
Rymb. vs. 10304.
Du heves enen heilegen man
Met dinen onreinen handen
Hier vermort to dinen seanden,
Ende wils mi houden levende mode ,
Om to vulbringene dine dorperhed e.
MAERL. Sp. H. 40, ed. III P. IV B. 1111, vs. 14.

6) Ondankbaarheid.
Hi dede mi grote hovesceit,
Jane dadic dan grote d o r p e r h e i t
Soudict hem onvergouden laten.
Walew. vs. 4924.

7) Snoodheid, verfoeilijkheid.
Want ondanekelicheit
Is die meesste dorperheit
Die in die werelt mach wesen.
Lsp. B. III, C. 2, vs. 106.

8) Onwelvoeglijkheid.
" Here, gi moges mi geloven"
Sprac Alexander, " dat iet niene dede,
Dor gene sake in dorpereide n.
Alex. B. IV, vs. 1348.

Dorperlic , dorperlijc , dorpelie. Bijv. nw. 1) Sehandelijk , verMaer tvalsc dorperl ij c venijn
Dat Cayn droech, dats nook aenscijn
An meneghen.
Dr. VERWIJS, Wapen-Martijn , I, vs. 504,

2) Onbehoortijk , onbetamelijk.
Maer die kindere minneden stile
Verholenlike met enen wille:
Si daden al der minnen raet,
Sonder d o rperli ker daet.
Belg. Mus. X, 90, vs. 26.

Zie nog Mloep. B. IV, vs. 1621.
3) Sleeht , snood, laag gemeen,

DORPE.—DORPF,.
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Van uwen viant en spreect gheen qnaet ,
Dat is een dorperlike daet.
Lsp. B. III, C. 3 , vs. 102.
4)

Verachtelijk.
Enten anderen brief men vant
Liggende onder hare voete
Dorpelike ende sere onsoete.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. HI P. V B. XXI, vs. 86.

Dorperlic, dorperlijc.

Bijw. '1)

Op eene nworddadige wijze, beest-

achtig.
Nero ontfine tRoomsche rike
Dat hi berechte dorperlike,
Want hi slouch Moeder en Broeder doot,
Ende menegen edeleu genoot.
MAERL. aangeh. in STOKE, D. 1 , 533.

2) Laaghartig.
— Conine Diederike
Die dat benijdde dorperlike,
Dat die keyser so groot ere
Den panes hadde gedaen.
MAERL. Sp. Hist. 40. ed. III P. VI B. X VII, vs. 66.

3) Op eene godslasterlijke wijze.
Up eenen dach, makic hu cont,

Iladde dese gheselle verdobbelt al
Dat hi hadde, groot ende smal,
Beede ghelt ende pande,
Dies wart hi herde quaderhande ,
Ende zwoer heede ontamelike,
Ende vioucte Gode d o o r per like.
Lev. van St. Am. II , vs, 4744.

4) Dwaselijk, dom.
Want doe Alexander was doot ,
Deelden die kindre dat rike,
Daer sijt met scoorden dorperlik e.
Lsp. B. I, C. 41, vs. 100, var.
Dus quam weder der Jueden rike,
Dat Sedechias d or p erlik e
Verloos.
Rymb, vs. 20312.

5) Schandelijk, onteerend,

428

DORPE.—DORPE.
” Wat segdi," sprac si , " dorper fel,
Soudic beaten op tfelt,
Ghelijc men wive die whit ghelt
Dorperl ij c met haren lichame P"
Beatrijs , vs. 849.

6) Valschelijk, verraderlijk.
Daer beginc Hanibal dorpelike,
Na die valscheit van Affrike ,
Corneliuse.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P, V B. XIX , vs. 35.

Dorpernie , dorpernye. 1) Onbetamelfike, schandelijke, ontoelvoegelijke daad.
lc neme liever dat my God sent
Elide weygher hem die d o r p e r n y e,
Oick wat torment is dair urn lye.
Mloep. B. II, vs. 2519.
Ende ommetrent die huse made
Waren tavernen, daermen in dede
Dorpernie niet wel clene.
MAERL. Sp. Hist. 4°. ed. HI P. II B.

lie nog Nieuwe Werken der M, v. N. L. V, 2de st. W. 76.
2) Lage, gemeene handeling.
Die dorper hi doet dorperuie:
Siuen dienst en gerdic nie;
Want hi es fel ende sonder genaden
Ende altoes in quaden raden.
Dr. VERWITS , Die Rose, vs. 2021.

3) Snoodheid, slechtheid, snoode daad.
Prudentia antworde dan
Ende sprac dus to haren man
.Viij. sakes siju, sonder waen ,
Daer om men strijt mach aeugaen. — —
Dat seste om lelike dorpernie
Te scuwene in alleu tide.
Meliboeus, vs. 3134.
Ouse Here batch hem vau deseu
Ende scaltse om hare dorperni e,
Ryinb. vs. 5603,

4) Ovenspel.
Dat Been man van sinen wive

IX, vs. 13.

DORPE.—DORST.
Ne sciede, soene ware van haren live
Niet goet, of d o r per nie begare.
hIAERL. aangehaald ill STOKE , 1). 1, hi. 533.

Dorpman. 1) Dorpsbewoner, dorpeling , Landman.
Hore mi nu, dorpman,
Ende legt bier dinen sin an ,
Du die level op dinen acker.
Jans Teesteye , Cap. XXXIX , vs. :3442.

Zie ook Lsp. B. III, C. 2(i, vs. 194; VELTH. Sp. Hist. f°. 173.
2) Meier, opziehter, bewindhebber. Een rijanan was Hi hadde enen
d orpm a n. (sic.) Aanteekeningen op
Dorremaend. Maart. Km.

MAERL.

8°. ed. D. II, bl. 100.

Dorren. 1) Behoeven, noodig hebben.
Gaheret seide : ',Sone d o r r e di
Genen andren riddre soekeu dau mi.
Lane. II, vs. 8673.
Daer en dorren wy ons niet alsoe
Hueden als wy moghen hier.
Grimb. Oorl. II , vs. 1032.

Zie ook Walew. vs. 7400.
2) Durven.
Des en twivelt niet
Dat noyt Vlaminc was so come,
Diet hadde dorren bestaen to doene
Sonder helpe vanden lande.
MEWS STOKE, B. III, vs. 1178.

Als si van u sien die manieren
Sal niemen dorr en in een perc
Jegen u Cornell.
Belg. Mus. I, 29.

Dors. Keerzijde eener medaille. Want ick hebbe ghesien een effigie
van eenen ghelaureerden Roomschen Keyser, staende op eenen zilveren
munte, met dese superscriptie , »Severus Pius aug. " ende op den d ors
was ghefigureert een vroukin zittende in eenen antijcschen waghen, met
VAERNEWIJCK , Hist. van Belgis, 1574,

dese letteren, »Restitutor Urbis".

P). 417, b. en in de uitg. van 1665 , bl. 440.
Dorschnere. Dorschvloer. Km.
Dorste. Stoutmoedigheid.
Aistem die coerbisscop outforste ,
Nam hi an hem sulke d o r s t e,

II.

9

DORST.—DOST.

130

Dat hi ter secretarien imam, enz.
MAERL. Sp. H. III P. IV B. XXXIX, vs. 20.

Dorsten. Dorsten of sterk verlangen Haar. Wdb. op HOOFT.
Gelijck den goeden Godt ongierigh allent wegen
Giet nyt de swang're lneht de laugh ged orste regen.
HUGO DE GROOT , Bewys

, 1652, bl. 31.

Dorstriden. Doorloopen, doorkruisen.
— die Wandelen, die dors treden
Gallen ende velden die steden.
MAERL. Sp. H. 40. ed. ITT P. [V B. V, vs. 3.

Dortieb. Dertig. Passim.
Dorven. Behoeven, noodig hebben.

— — Wie ons niet en mint,
En dorven wi achten twint.
Lsp. B. I, C. 27, vs. 80.
Wye betaelt, dien d a r f niet sorghen.
HIL DEG. Ged. bl. 229, vs. 252.

Zie nog Blomm. Oudvl. Ged. H, 80, vs. 465; D r . VERWIJS Bloeml.
III, 155, vs. 2.
Dorwerder. Deurwaehter, portier.
Want si dadent alle als knechte ,
Ende als d o r w e r d e r s vander hillen.
1Vlaskeroen , vs. 549.
Dosale. Tappbehangsel , achter den zeta eens Bessehops , of om den

wand daarmede to hekleeden. Het is eene verbastering van »dorsale".
Nook leghet die steen vorden d o s a l e
Te Riemen, daermen waent wale
Dat sente Nychasis onthoeft was.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. IV B, III, vs. 67.

Doseeh. Duizelig.
Oec was hi geduwet , des geloeft,
Dat hi al dosech was int hoeft.
YELTH. Sp. H. fo. 180.

Dossen. Staan,, afranselen.
Dirck hadde Maey sijn Wijf met stocken soo gedost,
Dat Maey by Meesters hand genesen werden most.
'MTG. Korenbl. II, 94.

Dossenaer. Lastdier. KIL.
Dost. Roeibank. Ibid.
Daer dese twe Bitten op een d o s t.
HILDEG. Ged. bl. 59, vs. 65.
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Dotelore. Uitzinnigheid, krankzinnigheid , razernij.
Doten. 1) Suffen, mijmeren. Ibid.
2) Bedotten , foppen.
Eer p oet gheseit
Al die waerheit
Heeft meneghen d o c t.
Belg. Mus. I, 120.

Dou, douw. 1) Dawn,.

VONDEL , door v. L.

11, 205; Vaderl. Mus.

II, 152, vs. 43.
2) Vocht, nat.
Rude metten stert sijns pissens d o ts
Sloech hi hem in sijn ogen dicker.
Rein, door WILLEMS , vs. 7072.

Douw-deynen. Een kind in de
sussen. Wdb. op

a717702 sehommelen en

I3REDERO.

Douwswenghel. Kossem, halskwab van een rum?. EH.. en PL.
Doyen.
Razen , tieren ; razend, woedend Ztirt of worden.
Want , alse sciere alsi vreischen
Dat die hertoge quam boven ,
Gheberden si als liede die doyen,
Ende sloegen inden strijt met sporen.
VAN HEELU, vs. 7242.

Grimbert sprat: Ghi dinet mi doyen,
Onsalich man, wat wildi doen ?
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 1718.
lie nog HILDEG. Ged. bl. 61, vs. 202; VAN IIEELU, VS, 1637; Der Yst,
BI. vs. 3456.

2) Verdoofd , bedwelmd worden of zijn.
Maer die ridden die niet en do of d e,
Warper saeu den stilt jeghen .
Limb. B. VIII, vs. (150.

3) Verblind zijn.
Nu dint mi, dat elc man dovet,
Ende oec is uteu kere,
Dat hi sinen gherechten here
Niet wil wesen onderdaen.
MELIS STOKE, B. V, vs. 1216.

Ende dat die heeren alsoe dov e n,
Dat si hen soe licht gheloven.
Brab. Yeesten, B. VI, vs. 4449.
9,
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4) Verstommen van verbazing.
doet mi d oven,

Malcus seide

Bat mi niemen en wile geloven.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. V B.

XVII, vs. 57.

5) Verstompen , verzwakken , verflauwen, vooral in het geloof.
Ende bout di wel vort an desen
Dattu mi nu heves geloves ,
Dattu deer ane nie ne dove s.
VELTH. Sp. H. f°. 116.

Hierin (namelijk in het geloof) niement en d o v e.
BLOMM. Oudvl. Ged. III, hi.. 54, vs. 4536.

Draed. Gladde ring zonder steenen of eenig zinnebeeldig teeken. KIL.
Draed (Van de naeld ten) toe. Van alles tot in de geringste
bijzonderheid.
En ick hebb van de Na eld t en dr aed toe willen spreken.
HUM Korenbl. I, 336.

Draed bloodt. Naakt, ontbloot. Op-ghepoft met pronckerijen , en
drae d-bl oodt van alle deughd. DE BRUNE Banck.-Werck, 1660, II, 217.
Draet der ooghen. Zie 00GENDRAET.
Draegh-moeder. Baarmoeder.
Draaghe. Klens- of doorzijgdoek. MEYER.
Draaghen, draghen. Znw. Smart , teed, kruis.
Noch out, noch jonc, no man, no wijf,
Die gheleiden can sijn 1,jf,,
Sonder draghen ende verdiiet.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 73 , vs. 5.
Want God en gheeft niemene draghen,
Neghenen tijt nacht no dach ,
Meer dan hi draghen mach.
Ibid. bl. 77 , vs. 317.
Des heeft mijn herte d r a g h en groet.
Ibid. bl. 79, vs. 407.

Draaghen, draghen, draegen. 1) Brengen even als het Eng.
Dto carry". Wdb. op ROOM
2) Voortrekken , aanbevelen , voordragen , voorsteilen , de voorkeur gem.
Ibid.
3) Verdragen , verduren. Ibid.
't Is meeps en tangher, naeckt en bloot,
't En kan niet draghen suleken stoot.
I , 158.
CATS, door Dr. V. VL.

DRAAG.—DRAAG.
4) Vrucht geven. Wdb. op
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HOOFT.

5) Uitstellen, slepende, dralende of op het sleeptouw houden. Ibid.
6) Geven. Ibid.
7) Voorstaan , genegen zfin. Etlyken der Staaten wilden liever den
Graaf van Bossu, als Roomsgezindt , tot Overste. De gemeene der stadt
d ro egh den Prins. HOOFT Nederl. Hist. f°. 503.
8) Nakomen, volbrengen. U. W.
9) Goedkeuren , de toestemming tot iets geven. Ibid.
10) Overeenkomen , harmonieeren.
Een dochter hadde hi mede - -- —
Die qualijc met haren man d r o e c h.
Belg. Mus. IV, 306, vs. 135.
In deser tijt ende daer to voren,
So d r o ech Vlaenderlant qualike
Met haren grave Lodewicke.
Ibid. bl. 329, vs. 841.

11) Behartigen. Wdb. op

HOOFT

bl. 466.

12) Baten.
Daventure seget hier to samen,
Alse die gesellen vernamen
Dat haer soeken nine draech t.
Lane. III, vs. 10829.
Nn gaet en wech u elre bejagen,
U sernmen en mach niet drageu:
Wi kinnen wel al u baraet,
Dat gi na onsen lachter staet.
Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 13152.

13) Opbrengen , opdragen, opdisschen.
Doen derde rechte werd g e d r e g e n,
Heeft die Conine echt geslegen
Met ere roede an die want, enz.
VELTH. Sp. H. O. 102.

14) Inhouden, bevatten.
Nadat die rekeninghe draghe n.
HILDEG. Ged. bl. 150, vs. 23.

15) Heenvoeren.
Wanneermen naden wercken vraecht,
Soe vintmen waer tghelove draech t.
Ibid. bl. 161, vs. 422.

16) Gevoelen.
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Baer hoer conscienci anders dr a e c h t.
Ibid. bl. 221, vs. 153.

17) Begunstigen, genegen zijn. De Majestraat van der Goude , die deezen
man als wel ter taale , en van tughtighen wandel, dapperlyk d r oeg h,
Ned. Hist. fo . 1119, 43. Behalve dit is de Koningin zelf, die u
zoo droegh, doer haer eige hant gesneuvelt. VONDEL , door v. L. V,
410, reg. 9, v. o.

HOOFT,

18) Strekken.
Macr van alden parlemente,
Dr o e c h hare meeninge van der tale
Onsen Here te tyene al te male.
Rymb. vs. 681.

19) Toedragen.
Yoden, Heydenen ende Cristen
Dr aghen alle logheneren hat.
.X. Plaghen , vs. 1853.

20) Bedragen. Dat sluysgelt —
— en draecht niet veele. Inf.
bl. 152.
21) Bestrijden , dekken. Welcke exchijsen deselve lasten van der stede
niet en mogen draghen. Ibid. bl. 347.
22) Wegvoeren , medevoeren.
Ende tiersten dat hi inden stroom vel,
Droughene de stroom met ghewont.
MELIS STOKE, B. II, vs. 959.

Ende hevet die lieden som versleghen ,
Som gevaen, som woch g e d r e g h e n.
Metten bisscop vander stede.
MAEKL. Sp. II. 4 0 . ed. III P. V B. XXII, vs. 54.

Draaghen, draghen van eenigh dine. Met eenige handeling
ophouden.
Als si hem van den cussen d r o cghe n.
Flor. ende Bl. vs. 3053.

Draaghen, draghen (Int haerde). Met hardnekkigheid voortzetten.
Peso droegen den strijt int haerde.
VAN HEELL7 , vs. 5936.

Draaghen, draghen (Partyen). in partijselzap, in oneenigheid
leven.
Ende sale die wort van haven bloot
Om deser par t y en diemen draecht.
IIILDEG. Ged. bl. 122, vs. 65.
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Draaghen, draghen (Op yen). Het eens worden.
Den goeden broeder socht so langhe ,
Dat nature by bedwanghe
Van hem beyden d r o e c h op ye n.
Ibid. bl. 181, vs. 211.

Draaghen, draghen (Hem of sich). Zich geclragen. Wdb. op
BREDERO.

Wie voogt van zen finis wit blijvcn moet 11 u rn eerelijk dr aag en.
JAN vos, Klucht van Oenc, M. 12.

Alsoo kan de jonge vrouw aen d'ander sijde
—
datse hem niet licht sal tegenstrevelen. CATS, door D r.
Zie nog

VONDEL ,

sich dr age u
VL. I, 422, a.

V.

door v. L. III, 333, vs. 37.

Draaghen, draghen. (Hem of sich an ene wet). Eene wet eerbiedigen.
An wat wette hi hem draghede.
Heim. der Heim. vs. 1942.

Draaghen , draghen tot. Toepassen op.
Dese woorde machmen draghen
Toter moeder Gods Marien.
Rymb. vs. 726.

Draaghen, draghen an. Bekend maken.
A n den coninc dat hijt d r o e c h.
Ibid. vs. 18172.

Draaghen, draghen (An hem). Zich veroorloven.
Ende dat vole quam in een wood
Daer si wel vele honechs saghen ;
Maer niemen ne dorst an hem draghen
So vele, dat hijs hadde gheten.
Ibid. vs. 8944.

Draaghen, draghen. (Hem an even).

Zich tot

iemand vervoegen.

An Josephuse hi hem dragh et, enz.
Ibid. vs. 28221.

Draaghen, draghen in een. Samendringen.
Ende d r o e g e n vaste in een na dat ;
Deen gine in den andren dringen.
VELTH.

Sp. H.

9. 246.

Draaghen, draghen (Overeen). Overeenkomen.
— — — ick ben het, ick alleen ,
Die man en vrou in all's doe d r agen over een.
DECK. Rym. I, 91.

DRAEG.—DRABB.
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Draeghsaem. fragelijk.

IIUYG.

Cluysw. bl. 7.

Draey. Spoedig. KIL.
Draaibillen. In Bier voege gaan , dat het achterste gedeelte des lichaams
keen en weer draait.
Se kan wel dr a aib ille n en zoo de straat wel gaande vegen,
Had ze maar een bezem in haar naars steken.
PAPFENRODE, H0IBBRI1 Ulrich, 1661, bl. 28.

Draeyboom. 1) Kraan , windas. NIL.
2) Sluitboom. Ibid.
Draaiboomen , drai bomen. Belemmeren , in den weg staan ,
dwarsboomen. U. W. Beletzel , dat haar voornemen kon dr aibome n.
DE BRUNE,

Wetsteen , bl. 17. Al wat zy voorhebben , onderwinden en aan-

bl, 333.
vangen kan g e d r a ayboo mt worden.
Draaieersen , dray-aarsen. Het zelfde als DRAAIBILLEN. Wdb. op
BREDERO.

Die gaet so d r ay-eer s e n, besietse Bens to degen ,
Hadse een beusem in 't gat, sy sou de straet wel vegen.
STARTER, Daraida , 1621, bl. 14.

Draayen. Uitkomen. U. W.
2) Toepassen. Ibid.
Draainaersen. Het zelfde als

DRAATBILLEN.

Dat d r a aina e r s t dan straet op straet neer.
BENJAMIN, De minnaar van sync Vrouw, 1692, bl. 12.

Drabant. Trawant. NIL.
ibbelaar.
Drab belaar. Dr.
Laat dr abb el aars een wagen met geklater
Vry rukken over straat.
OUDAAN, Poesy, 1658, II, 302.

Drabbelen. Been en 'weer slieren.
Haar rokken , waar veel winds op stuit,
Draaistaarten als een dr abb ele nde send.
SIX VAN CHANDELIER, aangeh In VAN KAMPENS N ag.II, 152.

Drabbelich. Brokkelig , klonterachtig. Wdb. op

BREDERO.

Drabben. .Draven, loopen, heen en weer loopen.

NIL.

Waar op zyn Zoon , d' ontrouwe Karakall',
Na broedermoord in woester razernye,
Het dr a b b en doet in bleed.
OUDAAN, Poesy, II, 93.

Drabbers. Schoenen. Eelg. Mus. I, 249 en
Drabbig. Onklaar,, onhelder. U. W.

NIL.
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Drabclocke. Eene stadsklok , welke door zekeren slag of door te
luiden , aan het werkvolk het sein gaf,, dat het huiswaarts kon keeren.
Later noemde men haar daarom werkklok. So e wie dranc metet te gelage , naer dr abclocke, hi es om twintich scellinge. Belg. Mus. I , 249.
Drade. Snel, spoedig , onverwijld. Km. en PL. Van daar ons dra en
tveldra.
Men sals niet roemen voor een man,
Die d r ad e lopen of springhen can ;
Mer dats een man, ende die lopet d r a de,
Die den viant ontloopt wter helscher wade.
Spieg. der sondaren , aangeh. in sa y . Gesll. op ,wade".

Drafsack. Seheldnaant. Wdb. op BREDERO.
Draghbaer, draghtbaer. 1) Vruchtbaar. MEYER ; U. W.
Dies 't dr a g h b a a r jaar de boomen overlast
En telgen kromt, daar 't weeligh ooft aan wast.
HOOFT , Ged. Ps. CIV, fo . 250.

Zie nog H00FTS Tacitus , van de zeeden der Germanen , f°. 488 , 41.
2) Rip ter voortbrenging. Zoo ras de kudde draghtbaer wort.
door v. L. V , 61 , reg. 6 , v. o. Ley uw dr aghtbaer e offerzeuge driewerf rontom den acker. Ibid. M. 84 , reg. 11, v. o.
Zie nog HUYG. Korenbl. II, 32.

VONDEL ,

3) Vruchtdragend, bevrucht. Zoo dra dit vier het geile mergh (der
dolle merries) ontvonckt , staenze op de hooge rotsen en guwen met
den beck naer de Westen wint, en slocken die lucht in ; en menighmael
zonder hengst, van den wint draghtbaer geworden (ick verhael wat
wonders), rennenze over rotsen en klippen. VONDEL, door v. L. V, bl. 112,20.
Dragen. Baten.
Mare, weet God, en mach niet drag en
Weenen , suchten ende clagen.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 11913.

Draghen (Sick). Zich gedragen.
Wilt n alsoo ontrent u ouders d r a gh e n.
BEAUMONT, Ged. 1843 , bl. 187.

Draghlyk, drachlijek. Draaglijk. Wdb. op HOOFT.
Draghlykheit, drachlijkheit. Gentakkelijkheid. Ibid.
Drachmont, dragmont. Soort van snetvarend schip.
Hi hadde in die havene sinen d r a c h m on t,
Ende was ghewone, dat Nine laden dede,
End als hi was gheladen, dat hire mede
In Spaenghen ocht in andren lande voer.
Fl. ende Bl. vs. 1825.
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Alexander hielt stille ene stonde
Ghinder met sinen dr agmond e.
Alex. B. IX, vs. 1280.

De Heer

SNELLAERT

is van gevoelen , dat hier een told (droginan) be-

doeld wordt. Alexander was op zee, en, op eene plaats komende, welke
hij voor het Paradijs aanzag, was zoo verwonderd, dat hij met zijn
d rag mont hield. Mij dunkt , dat hier van geen told maar wel van
een schip sprake kan zijn.
Dracht , draght. 1) Gedeelte. Wdb. op HOOFT.
2) Wanschapen kroost en ook ongeboren vrucht. KIL.
3) Trek of zet in het schaakspel.
Ende setten binnen den derden d r acht
Met enen ouden scaec, ende maecten mat.
Fl. ende Bl. vs. 2750.

Zie nog ibid. vs. 2742.
4) Wet men in den krijg aandraagt tot het opwerpen van bolwerken
of het dempen van grachten.
Die sine riep hi in een pare,
Ende hiet dat si droeghen d r a cht,
Ends vulleden die gracht.
Rymb. vs. 28583.

5) Kracht, geweld of snelle vaart.
Ende die vremde die gherochte
Den stouten Waleweine so onsochte
Jeghen den helm, dat sijn hovet
Vander steke was al verdovet,
Ends dat vander groter d r acht
Al to sticken brae sijn scacht.
Walew. vs. 8619.
Si worden so sere uten kere
Alsi met groter d r ac ht quamen
Bede met scilden ende met lichamen
Te gader, dat si onvyaerde
Beide vielen up die aerde.
Ibid. vs. 9809.

6) Zedelijke onreinheid.
Wy leggen gansch en gaer in vuylicheyt versmacht,
Wy smelten in de sand', onsijf is enckel d r ach t.
CATS, door Dr . v.

7) A/ scheiding van vuile vochten.

I, 264, b.
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Mijn oogen stijf van d r ac h t.
Ibid. bl. 275, b.

8) Zwadder, vuit.
Al schiet de schimp haer d r a ch t, de spijt haer bitter gal,
Des werelts schand of eer beweegt my niet met al.
Ibid. bl. 281, b.

9) Streek , loosheid.
Om pluyrnstrlicken weten does callanten d r a c h t e
ANNA BYNS, Ref. 1548, II, 168.

Had hy (Jezus) ons gheloont nac ons sondige dra oh te n
Wy waren langhe ghesoncken in deerde.
Ibid. 1602 , III , 40.

10) Goochelarij. Km.
Dracht ontfaen. Zwanger , bevrucht worden. Echter o n tfin e si
dracht. Bijb. van 1477, Gen. XXXVIII, vs. 4.
Draght- of droghtdraghen. Goochelen. NIL.
Draght- of droghtdragher. Goochelaar. Ibid.
Drachten (Met en bij). Met verdrag, bedaardelijk, langzamerhand.
Antonides dien 't lukte om met verheven borst
Te stygen opwaarts aan , eer 't iemant denken dorst,
Brak dus de wolken door, maar plots en niet by drachte n.
oUDAAN, Poezy, III, 559.
Gelyk 't hem niet gebeurt by dr ac ht en neer to dalen.
Ibid. op de zelfde bl.

Draghtigh. Vruchtbaar. NIL.
Drachticheyt. 1) Overmoed, boosaardigheid. Ende hevet hij dinen
mamrnen of gesneden, sijn drachticheyt sel in bitterheyt verkeren.
Pass. Wijnt. P. cexiiij, b.
2) Vruchtbaarheid. Seven iaren van drachtigheden Bijb. van 1477.
Drake (Helsche). Bijnaam van den duivel. D r . VERWIJS Wapene
Mart. III, vs. 491.
Draken. Dragonders. Wdb. op

HOOFT.

Dral. Snelle vaart? stout?
En swanckende worpt nyt, de Laney int ghekal,
Met dit gaf horn Minerva so stercken eenen d r al
Dat hy, Juppiters dochter aenroepend . , indcn swanc
Wtwerpende de lans , brocht Euphithem tot val.
COORNHERT , Odyss. 1605, II, 181.

Dral. Bijv. nw.

ferm, stevig.

Je znit ook niet met hem bedrogen zyn, zou 'k meenen;

DRAL.—DRAPE.
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Aanschouw hem maar ter deeg. Wat heeft hy d r alle beenen
En kuiten daar al vry wat hi zit.
VAN ELVERVELT , Henrik en Pernille, bl 14.

Dralaert. Draler, luiciard.
Her uyt ghy d r ala e r t, springht uyter haghen.
Handel der Am. bl. 366.

Dralicheyt. Verbeiding, uitstel, toeving.
Ick sal u dienen en minnen sonder d r alichey t.
HOUWAERT, De vier Wterste, bl. 32.

Drang , drangh. Znw. 1) Menigte, met betrekking tot personen.
Zoo ruekt men Didymus , door allerhande lien,
Door eenen dicken dran g, gevloeit uit alle straten,
Naer 't hoogh gerecht.
VONDEL, door v. L. IV, 336, vs. 157.

Die Koningskerck, gevult met heldre wolcken,
Vol majesteits, voor wie een d r ang van volcken
Aenbidden, met hun aenzicht in het stof.
Ibid. bl. 590, vs. 1044.

2) Menigte, met betrekking tot zaken.
Lust iemant drang te zien van Princelijke daden.
J. VAN DER BURGH op HOOFTS H. de Gr.

Het lust my op dit pas Bens door den drang te gaen
Van vaders hoogen lof en wijdberoemde daen.
VONDEL, door V. L. H, 249.

Drang , drangh. Bijv. nw. 1) Opeengepakt , dicht samengedrongen
Wdb. op

HOOFT.

Dees dooden draacht van hier, uyt dese d r anghen hoop.
BREDERO, Griane, 1616, bl. 45.

2) Al wat drukken,d, klemrnend, bezwarend is, zoowel in gewone als
BREDERO. Zie ook Teuthonista op be-

figuurlijke beteekenis. Wdb. op
Drangen , bl. 79.

Hoewel den dr angen Root somtijts ons gaet verstellen.
BREDERO, Aendachtigh Liedt-Boeck, 1622, bl. 24.

Draucker. Nathals , zuiper. NIL.
Drano (Den) ghecrighen. Verdrinken.

HALBERTSMA,

Aant. op den

Sp. H. van MAERL. bl. 132.
Drapen draepen. 1) Vangen, betrappen, op eene listige tvijze
verschalken.
Hy seise (de hazen) daer soo drap en , had hy maer wat versch zout,
Dat hyer achter op de steert leyde en riep dam, hout, hout.
COSTER , Teenwis de Boer, 1633, bl. 13.

DRAPE. —DREEG.
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Om hem dan te deech te drapen
Sel ick seggen , enz.
BIESTKENS , Claes Kloet , 7.619, II, 5.

Zie nog

COSTER ,

Iphigenia, 1617, bl. 3 en Wdb. op

HOOFT.

2) Passen , voegen, convenire. Km.

Drapenier. Lakenbereider.

JUL.

Drapenieren. Wol- en lakenbereiden. Ibid.
Drapennierre. Lakenbereider. Dr a p en n i e r e s, volres , wevers.
Dr. v. vt. Proza, bl. 83.
Draperije. Wol- of lakenbereiding. Km.
Drapier. Het zelfde als DRAPENIER.
Drasbroek. Scheldnaan). Wdb. op

BREDERO.

Ik biu noch maar een meid, maar ik zou zulk een Drasbroek wel zweeten.
F. BYE, Krispyn [Vag. M. 36.

Hoe Juffroaw ! wel, waar sym uw zinnen,
Dat gy die drasbroek kunt beminnen.
De Buitenspoorige Waard , bl. 9.

Draselen. Dole)? , omzwerven.

RIL.

Drazeler. Ornzwerver. KM. en MEYER.
Draut. Trout?), getrouw. MEYER.
Dravant. Trawant.
Dre. Drie.

KIL.

en

MEYER.

— — men sende hem mede
ll r e boden titer stede.
MELIS STOKE, B. VI, vs. 366.

Si bleven doet hi dreen, bi tween.
Ibid. B. VIII , vs. 100.

Zie ook ibid. B. IX, vs. 791.
Drebbelen. Heen, en wee , loopen.
May heeft een mann , die nacht en dagh slaeft
En spitt en delft, en drebbelt en draeft.
Hove. Korenbl. II, 186.

Dreef. 1) Drijfpad. MEYER.
2) Het recht om beesten over iemands land te driven. Ibid.
3) Slag. Wdb. op

HOOFT.

Dreeghen , dreghen. 1) Dreigen, bedreigen.
Dreeghicse, waertoe eist goet ?
Sine gheven oat mijn dr eegh en niet.
EAUSLER , Die Rose, vs. 8562.

Maer, Keyser, is verstont wel vorwaer
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DREEG.—DRECH.
Dijn dreghen, die mi geven vaer.
MAERL. Sp. H. V. ed. III P. VI B. XXIIII, vs. 64.

Zie nog Lane. III, vs. 3561 ;

VELTH.

Sp. H. f°. 382.

2) Dragen.
En watmen boven mate d r echt
Pat is een last die zwaerlic wecht.
IIILDED. Ged. bl. 92, vs. 3,

3) Gebruiken.
Die coopmau die is oeck gheneghen
In sinen comanscap te d r e g h en
Rechte mate ende anders niet.
VERWIJS, Bloeml. II] , 65, vs. 124.

4) Helpen.
Noehtan hoe vele quaets dat sy pleghen
Sy hebben heeren die so dreghe 11
Ende mede deylen an haer coven, enz.
BLOMM. Oudvl. Gel. III , M. 151, a.

Dreel. Boel.

KIL.

Dat men silver in gods dienst besicht siet men spijten
Den gheenen die aen hen en aea haer 4 reelen
Tsilver en tgoudt onnuttelijek verslijten.
ANNA EYES, Ref. 1548, II, 20.

Dreelen, Troetelen.

RM.

Dreelincxken. Troetelkind. SMEICEN, Tspel , vs. 817.
Dreeps. Handig, bij de hand? Die het een hanckje van een paert
op to potsen , die is wel so d r e e p s.

cOSTER,

Teeuwis de Boer , 1633 ,

bl. 2.
Dreezel. Schaaf. MEYER.
Dreet. 4) Wind. PL.
2) Prul, prulkerel.
Laet

—

Malsen vry de piktor siju

Om of te malen desen dree t.
VONDEL , door v. L. TI, 761.

Dreetelinek. Troetelkind. Tis beter sou ds man dr ee tel in ck te
MEIJER, Oud Ned. Spr. bl. 69.

syn , dan ionghmans verstekelinck.

Dreevelen. Dikwifis begaan. MEYER.
Dreft. Drift. RUUSBR. Tab. II, 86, reg. 25.
Drecht. Gedraai.
Nu mere bider sonnen lecht,
Pie al der werelt oghen berecht

DRECH.—D RENO.
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Bi sire edelre natureu :
Alse dat swerc daer ieghen vecht,
Entie novel met sire d r echt,
Sone can soe tier uren
Niet ghetoghen haer scone lecht.
D r . VERWIJS, Wapeue Martijn , bi. 4, vs. 83.

Noch swerc , noch oec des uevels d r ech t
Beneemt bi dage Met huer recht,
Die dash en scijnt daer dure.
Ibid. Verkeerde Martiba , bl. 91, vs. 82.

Men leze vooral na, wat D r . VERWIJS omtrent de afleiding verklaart.
Dreyen. Draaien. Wdb. op HOOFT en HILDEG. Ged. bl. 8, vs. 250.
Dreigement. Bedreiging. Wdb. op HOOFT.
Dreighen. Van zins, voornemens zijn. Ibid. Die heilighen ontboden
hem , neemt recht oft die .X. dagen geleden waren , en watstu dan
d r eyge s te doen , dat doet op desen dach. Pass. Som. fo. 54, ro.
Dreigseh. Dreigachtig , dreigend. MEYER en U. W.
Dreizend (AI). Al dreigend.
Nederwaarts te kyken
Zou Argus snel gezigt al d r e i z en d doen bezwyken,
En duiss'len doen het brein.
IZAK vos, De beklaaglyke dwang ,

bl. 11.

Dremmelen (Het). Verlegenheid, ontroering, verslagenheid. U. W.
Dremmen. Dringen, prangen, in het nauw brengen.
Dat hi was gesteken neder
Dat d r e m d e hem sere utermaten.
Lane. II, vs. 37659.

Drempel. Angst , vrees, waarschijnlijk van dremmelen met invoeging der p, zoo als gewoonlijk achter de m plaats heeft.
Ryd jon de drempel, hartje?
A. ALEWIJN , Jan Los, bl, 8.

Dreneke? Drinkplaats, wedde. KIL.
Drenke (Te) verwijzen. Besluiten am grond of land onder water
te zetten. U. W .
Dreneken. Intr. Verdrinken, in het water omkomen. Maer het stont
in twijvel, of Graef Floris soude daer selver ghedrenckt hebben. Goudtsch
Kron. 1663, bl. 31. Daer soude hem dese Keyser reynighen inden water,
ende hy conde wel swemmen , maer die stroom setten vanden lande , soo
dat hy daer drenckt e. Ibid. bl. 46.
Ghy — — — zout veel Hever drencke
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DRENC.—DREUM,
In 't midden vande Zee, dan 't gond de baren schenckeu.
VONDEL , door v. L. 1, 229, vs. 17.

Zie nog Taalgids van 1864, bl. 229 en v.
Dit werkw. komt, ofschoon in andere beteekenis , ook ads Trans. voor, bijv.
Die den naesmaeck van dit suer
Drencken sal in stadigh bly-zijn.
HUYG. Korenbl. I, 196.

Schoon d' Oder drenckt den fier gekroouden Leeu.
VONDEL , door v. L. III, 127 , vs. 43.

Drent. 4) Eigenlijk een inwoner van Drenthe , doch bij toepassing
een dom , lomp mensch. Wdb. op BREDERO.
2) Treuzelaar,, beuzelaar,, sukkelaar. Ibid. op

DRENTEN.

Die zemelknooper, die drent!
SOOLMANS, De gemeenzame Geest, 1679, bl. 4.

Och , was ick so geluckich dat by doot was, dien Dren t.
J. VAN ARP , K1. van Claes Klick, 1640, bl. 6.

Zie nog

J. NOOSEMAN,

Beroyde Student , 1679 , bl. 20; s.

van Teeuwis de Boer, 1627, bl. 5.
Drenten. 1) Primitief van drentelen. Wdb. op

COSTER ,

KJ.

BREDERO.

2) Zwellen, opzwellen. PL. en MEYER.
Drepen. Helen , afdoen, in vergelijking gebracht worden.
Want siet ghy yet schoons, to water, to vande,
Tmach by de schoonheyt des scheppers lutter d r e p e n.
ANNA BYNS , Ref. 1602, III, 99, r5.

Dreppel. Drempel, dorpel.
Asse thuis komen stooten sy haer voet anden d r e p p e I.
VAN SANTEN,

Lichte Wigger, 1617, IA. 30.

Drert. Wind , crepitus. NIL.
Dresel. Houweel. Ibid.
Dreseh. Dras , doorweekt, modderig. U. W.
Dreseh-acker. Vochtige, drassige akker.
Een man die al den dach een dresch-acker heeft gheploecht.
COORNHERT , Odyss. 1605, Tr, 2.

Dressoor,, dretsore. Aanrechttafel. Fr. »dressoir".
Been geviel alsoe die saken
Dat si to

re syn comma.
sore
VELTH. Sp. H. P. 35.

Dreumelaar. Draaier , schijnheilige , veinzaard, zemelknooper.
eum elaar,
— — — dien rechten
dr,
Dien droogert by de luy, dien viezen semel knoper.
MOLENHOFF , De krollende Ritzaart, 1659, bl. 1.

145

DREUM.--DRIBB.

Dreumelen. 1) Intr. .Draaien , wenden , in het rond zwieren. Wdb.
op

BREDERO.

2) Trans. a) Door draaien en wringen lets in eerie zekere ruimte
brengen. Ibid.
b) Wegstoppen, verbergen. Wdb. op

HOOFT.

Dreumen. Primitief van dreumelen , dus ineendraaien , ineenwringen. Wdb. op

BREDERO.

Dreuns. D r.

DE JAGER

is van gevoelen , dat dit woord wellicht, vol-

gens het Hamburgsche »driinsen", sluimerend, duttende , en bij uitbreiding flauw, slap lian beteekenen.
Met een aefs en dr eunse klap
Sou ick speule wip all wap.
A. VAN DE VENNE , Belarch. Werelt. 1635 , bl. 126

Den af-gheleefden dommen, doffen , dorren, dreuns en, droeven
Doddus. De zelfde in zijn Wys-Mal, 1634, in de Voorrede.

Dreusig. Spijtig , preutsch.
Wel alderschoonste engeltje, hoe ben jy so d r ensig?
Kl. van de Bedroge Gasten , bl. 19.

Dreutelen. Langzaam draaien, heen en weer scharrelen , drentelen.
Wdb. op

BREDERO.

Hay sal soo wach goon dreutel e.
HUYO. Korenbl. I, 588.

Dreutseb , dreuts. Bijv. nw. en bijw. Trotsch, spijtig, preutsch.
Wdb. op

BREDERO

en op

HOOFT.

Dreutsheyt. Trotschheid, preutschheid, spijtigheid. Wdb. op BREDERO.
Dreutsig. Spijtig.
Maer doen ten andermael ghy dreutsigh my giugh vallen.
COLEVELT, Hartogin van Savoyeu, 1634, bl. 45.

Drevelen. Freq. van dreven, d.

driven. 1) Dribbelen draven

drijven, drillen, heen en weer yaan.
Als zy door het bosch-wont gaet d r e velen ter jacht.
HARDWYN Ged., door SCHRANT, bl. 13.

2) Beven.
'T-gene de conscientie soo dede d r e v elen.
POIRTIERS, Masker, M. 48.

Drove. Slag , stool , oorveeg.
Dreuwen. Dreigen. MEYER.
Dry. Drie. Passim.
Driakel. Tegengift. U. W. en MARNIX Bienkorf , 1569, bl. 292, O.
Dribbe. Valsehe vronw , bedriegster.
IL
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Men vint menighen quaden dribbe ,
Mocht sy horen toern so wreken ,
Sy sonde u vriendelic aenspreken
Mit zneten liefliken woerden ;
Mer si holp u liever moerden.
Mloep. B. I, vs. 3034.

Dribben. Liegen lasteren
Die horen mamma toern code leyt
Hebben ghedaen mit weder stribben ,
Elide over him lieghen code dribbe n.
Ibid. B. IV, vs. 990.

Dryde. Derde.

MEYER.

Drieghen. 1) Bedriegen.
Want lieghen, drieghen, date al sijn lijff.
Mloep. B. 1, vs. 1845.
Twaer een onghelike sake,
Dat lieghen , drieghen, clapper , roemen
Wesen souden der minnen bloemen.
JULDEG. Ged. bl. 85 , vs. 81.

Zie nog Rymb. vs. 27487; Die .X. Plaghen, vs. 1875.
2) .Dreigen. Wdb. op BREDERO en op HOOFT.
3) Samenrijgen met groote steken rijgen. PL.
4) Quid ? Eene cave of opening waken?
En achter zoudic een cave noort of zuit drieghen,
Om dat den doom van den biere zoude nut vliegen.
Belg. Mus. II , 128.

5) Van zins, van meening , voornemens zijn. Wdb. op HOOFT.
Driers, drigen. Zich bezorgd, bekommerd, beangstigd Timken over,
met een crenit
•
t)
Alle dreg en si Ferguuts sere ,
Si ontrieden den swerten here,
Dat line sonde to doet slaen.
Ferg. vs. 1723.

Men zie hierover een belangrijk artikel in De Taalgids van 1867 , bl.
190.
Driesen. Toesnauwen, stout toespreken, trotseeren , in bet vaarwater
zitten.
Wel propdaren, wat Seen ik jou, dat je me dus tergt en oubeleeft dries t ?
JAN- vas, Kl. van Oene, 1662, bl. 16.

Drieseh. Grand , garde.

DRITtS.--DRIET.
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Ellendech , op dea herder driesch
Daer waest dat hi sine sonden wiesch.
Vaderl. Mus. HI, 255, vs. 598.

Driesch. Weide. Taalgids 1866, bl. 146.
Drieschaehtig, Dreigachtig. U. W.
Drieschen, driescen. 1) Zich met kracht verzetten. Zie WETLAND
op »druischen". Blyft de zee nogh eenige nachten onstuitnigli, ick zitl
trachten tegen het water aen to driesche n. VONDEL , door v. a. IV ,
255, reg. 2, v. o.
2) Geweld, stoutheid begaan. Wdb. op HOOFT.
3) Van slangen sprekende, blaz,en , sijfelen, schuifelen.
Tserpent d r e e s c lude, hem was wee,
Online die anxene vander doot.
Walew. vs. 546.

4) Trotseeren, torten. Wdb. op

BREDERO.

Ick driesch en put n kracht.
J. STARTER, I )araide , 1621, bl. 52.

5) Gedruisch maken.
-- eu om des

vyands driessen

En dreygen lacht de bloom van uwe ruytery.
VONI)EL, door v. a. II, 301 , vs. 22.

6) Dreigen.
Laet de vyanden vry driesc h en,
Laet de draecken-koppen brieschen :
Nooyt ging tIollands fiere leeuir
Druypen veer den draecken-schreew.
Ibid. bl. 672, vs. 143.

Driest, driescht. 1) Land, dot braak ligt.

MEYER.

2) Droogschuur.
Wie stack den driesc ht in braut?
VONDEL , door V. a. V, 634, vs. 913

Driesten. Dreigen.
Driestig. Onbeschroomd, onversaagd. Ibid.
Driestigheid. Onbeschroomdheid, onversaagdheid. Ibid. en U. ‘V.
Dries- of drieschwoorden. Woorden van bedreiging. MEYER.
MEYER.

Driet. Drek. Eng. »dirt". KM,
Drieten , drijten. Afgaan , stoelgang hebben. Ibid.
Drieten sone, driten sone. Scheldnaam , afgeleid van »driet
,Dat moet in duvels name sijn,"
Sprat die diet, .her driéten son e;
10*
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DRIFT.—DRIFT.
U vorders suns qualic gewone
Te varne in sconinx soot.
Ferg. near het HS. vs. 541.
Doe quam vort her Maeedone
Ende sprac : " wet eist , her driten s o n e,
Weer of wildi n onder doen ?
Ibid. vs. 4695,

Drievoetig. Plug, voortvarend. Wdb. Gp

BREDEHO.

Heer wat ben ick een d r i e v o e t i g e haen ongder de duickende hennen eweest !
EL G. TENGNAGEL , Frick in 't Veurhuis, bl. 13.

Drievoetieheyt. Vlugheid , voortvarendheid. Wdb.
Drif , drift. Schuim. Ibid.
Drifsant. Grofzand , keizand. PI,.
Drift. 1) Leger, krijgsheir.
2) Afdeeling, troep. Ibid.
3) Hoop, menigte. Ibid.

op RHEDEHO.

op HOOFT.

en U. W. 001i VONDEL , door

v. L. VIII, 564,

vs. 343.
4) Aandrijving.
— — — Op zulek een' oorloghstoon
Een antwoort , al te droef,, van Panthus, Otreus zoon
En drift der Goden , vliegh ick , zonder om te kijcken ,
Neer brant , naer vyawt toe, door levenden en lijcken.
VONDEL , door V. L. VIII, 317, vs. 485.

5) Getveld.
Die ter poorte uitgaen met Godt ,
In een' staetstorm, zoo verbolgen ,
's Heilants droeven kruisgang volgen ,
Elck ten schimp staen, en ten spot,
Worden tot deze eer gewaerdight,
Niet by hantvest, dwang en drif t,
Maer door eigen kruisgeschrift.
Ibid. VII, 137, vs. 78.

lngeving.
Dat wy den Godtsdienst oock, die, by onfaelbre schriften
Door openbaeringen en goddelijcke driften
Den menschen is ontdeckt , bezegelen.
Ibid. TX, 551, vs. 10.

Driftelyk. Met grooten aandrang. Wdb.

op HOOFT.

Driften. Driftig , in beroering zijn.
Hy vreest, en hoopt, en treurt , en drift, en suysebolt

DRIFT.—DRINE.
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Soo dat sijn putsch vernuft als los Baer henen rolt.
CATS, door D r . V. VL. II, 761, b.

Driftigh. Drijvend, stuivend. Wdb. op HOOFT en op
gebroke riemen en drift i g e doften hen belenimerden.

BREDERO.

VONDEL

Daer

Eneas,

1737, B. X, bl. 384.
't Ghezoncken yzer ick maeck driftig h.
VONDEL , door V. L. 11, 68.

Driftzoet. Zoelvloeiendheid. U. W.
Driehte (Te). Quid? Mel geweld? Ende besaten tlandt paysiveliek,
dat sy t e driehte ghewonnen hadden. VAERNEWIJCK , Hist. van
Belgis, '1574, fo. 08, d.
Drijf (Zijn) nemen. Zijn gang of rwhting neaten, heengaan.
Telemachus dit hoorende

it

a m stracx daerop z ij n d r ij f

Na zijn slaepcamer toe.
COORNHERT, Odyss. 1605,

97.

Drijsen. Den bads spelen, leven , yeweld maken, bronnnen.
Nu weet ick wat men kan met d r ij s e u al verwerven.
VANDER VEERS Zinneb.

bl. 481.

Drijven. 1) Staande hoaden, volhouden, zijn streng vasthouden ,
zijn gevoelen trachten to doen zegevieren.
Een ieder d r ij f t het sijn, als met geheele kracht,
Soo dat het lieu geschil wort aen het Hof gebracht.
CATS, door B r. V. VL. 1, 415, b.

En, schoon by 't anders d r ij f t, gelooft 'et nimmerineer.
Ibid. f°. 416, a.

Zie nog

VONDEL ,

door v. L. III, 726, vs. 22.

2) Staun. Wdb. op BREDERO, bl. 497.
3) Opvaren , opstijgen, opzweven.
Daer me dr e ef f Pallas ten Hemel uyt het Aerdtsche poeder.
COORNHERT , Odyss. 1605, II, 32.

Zie verder op

DRIVEN.

4) Aanwenden, in het wet* stellen.
Dicke wert eel in minnen rijck
Ende verwerft des hi begaert.
Een ander siel en lijff vertaert,
Hi bidt, hi jaecht jaer ende daghe,
Hi soecket list ende nauwe laghe,
Endo wat hi d r ij f t , hi en kan doch Met
Vererighen des hi gaerne siet.
Alloep. B. II , vs. 2369.

45(1
Orijven (Voorts). Doorzetten, bespoedigen. Wdb. op NOOFT.
aanstonds, eensklaps.
.Drijven.d, dryvend. IJlings, in alter
Laat hem dry v en de binnen komen.
H. VAN DE GAETE, De Metselaar door liefde, bl. 118.

Het seltuw-snel-vluchtend hart en kan men niet bekomen ,
Door diem het zijn wijk had nac het geboomt ghenomen
En dichte struycken, daer het d r ij vend over sprongh.
P. VAN ZEERIJP, Arfleura en Brusanges , Bedr. I, Uitk. 3.

Drykroonigh. Die drie kronen draagt.
Dry-Krooni gh Opperhoofd.
IIUYG. Korenbl. II , 452.

bedoelt hier den Koning van Engeland, Schotland en Ierland.
Dril. Beweging, oinloop , zwerving. De werelt dwerelt, zoo doet ze
eker, en wy zijn er in , laat ons dan wee dwerlen op haaren d r i I.
HUYGENS

Taalg. 1859 , bl. 109.

Dril (Opten) zijn. Op het pad zipt, hier en daar heengaan, op
den loop zijn.
't Is de dertel Amaril,
Die met u is opten dril.
CATS, door Dr. V. VL. 1, 591, b.
Dril (Den) van iets hebben. Spreekwoordelijke uitdrukking voor:
een tegenzin in iets hebben, iets niet willen doen. Wdb. op BREDERO.
Drylen. Drillen, boren.

— — — — pylon ,
Die niet alleen de borst , maar selfs het hert door-d r y l e n.
S. COSTER, Isabella, 1619, bl. g,().

Dryling. Zekere moat. mAnNix , BiOnkorf, 1569, (0 . `265, vo.
Drille. 4) Een lieht vrouwspersoon.
2) Gat. MEYER en KII,.

Drillen. 1)

beven.
Verschieten om , 'k en weet niet wat ,
En drillen als een dorre blat.
CATS, ed. van 1726, fo. 265, a.

Op 't ruyssen van een blat, op 't d rill e n van een riet.
Ibid. fo. 196 , b.

llet lieliaem van staet schudt en drilt inenichniael.

DE BRUNE ,

Werek , bl. 5.
2) Deen en weer loopen.
If oewel een wey-man sict het wilt
Dat sachtjens voor hens Ileum d r i 1 t.
CATS, door Dr. V. VL. 1, 712, b.

Banek.-
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Oelt! hoe ben irk nu bekladt
Van tc drillen door de 4adt.
Ibid. I, 719, a.
3) Ruisehen, ritselen.
Hy &dila een silent

juyst dare de ruyghte do i l t.
Ibid. 1, 591, b.

Drilnote. Kinderspeeltuig , gemaakt van een notendop, met gaatjes
doorboord, wear een dread doorgeregen is. Een Mariebeelde , daer ons
Deere oft 't kindeke ghemaect is wet cell Drilnote inde handt. vAERNEWINK , Hist. v. Belgis , 4574 , P. 427, a.

Dringhen. 4) Met moeite verkrUgen, verso?.
Nu willeu si sae ghewoenten leven
Ende v&keren veel die wet ,
Die God' solve heeft gheset,
Op dat sire ghelt uut moghen d r i u g h e n.
HILDEG. Ged. bl. 221, vs. 185.

2) Afgersen , knevelen.
Die hier nyden elide cl ring 11 e n.
Ibid. bl. 149, vs. 64.

3) Aandrinyen.
Ende thants daerna quam ghedron-g h e n
Onvoersien die bitter ii o o t.
Ibid. bl. 174, vs. 210.

4) BUzen, klimmen.
Men slot die sonar hogher dring h e
Ibid. bl. 207, vs 20.

Dringer. DoordrOver. Wdb. op IIOOFT.
Drinken. 4) Verdrinken.
Si verloren , met desen lope,
Een met dud van haren hope,
Dat si voer hem d 0i is k e II saghen.
MEIIS STOla , B. VIII,

2) Drenhen , le drinkers germ.
So wee u, dat gi drinket uu
Indic fonteine ti part, dat seggie
Lane. 11, vs. 13551.

3) Sgpeten, dringen.

Al saehmen bloet drink en Clore ,
Sijn halsbereh onitine gene score.
Ibid. vs. 44061.

379.

DRINK.—DRYVE.

152

Drinken (Tabak). Rooken. Wdb. op BREDERO.
Drineken (Een). Een dronk.
Hem en wert bi caritaten
Een drincken gheorlovet.
BLOMM. Oudvl. Ged. I, 100.

Drinek-geseheyr. Drinkvaten, drinkgereedschap.
Wt 't heylich drinck-gescheir, den Heere toegeschreven
U Goddeloos ghesin to suypen hebt ghegheven.
S. HEYNS , vervolg van JIAILTAS weken , bl. 15,

Drinten. Zwellen. MEYER.
Drintigh. Gezwollen. Ibid.
Drypunte. Driepuntig.
— — De draeck ontwaeckte , en eerst nen 't quijlen ,
Daerna Ken 't schuiflen en schuimbeekken , sprung op sprong,
Nam teffens al 't vergift op zijn dry punte tong.
VONDEL , door v. L. X, 283, vs. 258.

Want waer toont oit de flood met haer' dr ypunten schicht
Zoo bitter een gelaet, zoo bits een nengezicht.
DECK.

Rym. I, 175.

Dryven , driven. 4) Waarnemen, uitvoeren. Wdb. op HOOFT.
2) Doordrijuen, doorzetten.
Alsoe en willen die dwase jonghe,
Die sijn in horen eersten spronglie,
Om nyemants wille laten blivea ,
Si en willen horen wile d r iv e n.
Mloep. B. I , vs. 020.

3) Toonen.
Vat baet ons doe veel gheschilles
Ende veel onghelaets to dri v e n.
Ibid. B. II, vs. 3005.

4) Slaan.
So dat die ghene , dat Iveetic wale,
Die ieghen hem was, verwonnen bled,
Als nine met siere colven d r e e f.
KnusLEn , Die Rose, vs. 13034.

5) Ophoopen , aanyroeien.
Die erde daden si teenen dike drive n.
ItIAERL. Sp. H. 4 0. ed. 1

6) .4an den day legyen.
Wet wel, flat die scone maghet

VI B. V, vs. 24.
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El en gene dine en jaghet
Dan to drivene hare jolijt.
Walew. vs. 7855.

7) Doen,, bedryven , berjaan.
Uwe hoghe sprung, sijit ghedaen ,
Ghine suit niet sneer der voeren drive n.
MELTS STOKE,

B. IV,

vs.

1473.

Wie met begherten aenruert haer Iijf,
Die en mach niet reyne bliven,
Hi en moet sunde driven,
Want hi went in loste ontfonet.
Die .X. Plaghen , vs. 1465.

8) Onderzoeken.
Die knape begonste die sacke driv en,
Van den oudsten tote Benjamin.
nymb. vs. 3154.

9) In zijn verhaal voortgctan.
Suver was hi van sullen live;
Wat hulpt dat is langhe drive,
Hi was ter werelt wel gheraect,
Ends in doeghden al volmaeet.
Taalk. Mag. Il , 280.

10) Aan het Licht brengen.
Men lese Tulpine , die van hem dreef
Den raet vele van alden meesten ,
Ende vele screef van siuen jeesteu.
MAERL.

Sp. H. 4°. ed. IV P. 1 B. XXIX , vs. 18.

11) Beweren. U. W.
In samenvoeging met andere woorden , heeft het nog vele andere beteekenissen , die dan meestal het karakter van het bijgevoegde woord
aannemen. Eenige voorbeelden zullen dit ophelderen.

Driven (In ballinghschap). Bannen, verbannen.
Driven (Bliscap). Vroolijk zijn.
Driven (Ter doodt). Ter dood brengen. Ibid.
Driven (Een ende) an. Een einde stellen San.

Wdb. op HOOFT.

Dus sullen si ten rouwe ghaen
Ernie dandre int ewelike leven
Baer gheen ends an werd ghedreven.
Rymb. vs. 25812.

Driven (In elenden). Ira ballinysehap zenden.
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Ernie brochten hem Augustus brief
I )at hi mochte , ward hem lief,
Autipaterre wel ontliven ,
Of, wilds hi, in elenden driven.
Ibid. vs. 21726.

Driven (Feeste). feestvieien.
Die Fecste die de Stede drecf.
VEL T11.

Sp. H.

ft .

98.

Driven (Groot gheluut). Schreeuwen.
Si riep cede dreeff grout glielunt,
Mloep. B. I , vs. 857.

Driven (Gheseal). Geluid, yezctng voortbrengen , zingen.
Die voghelkijns dreven groet g esc a l.
IIILDEG.

Ged. bl. 51, vs. 6.

Driven (Ghescrey). Schreien , huilen , !Lumen.
Groct g h es c r e y ends misbare
Dr e e f die rninnentlike care.
Mloep. B.

1,

vs.

1111.

Driven (Honger), lionger laden.
Die honger vies in lane so mere,
Darr eochte Joseph sinen here
Den vijftcn scoef van der vrucht,
Ends behilt tfolc van der ducht
Ende dat honger sonde hebben ghedreve
Ende waenlike waren doot bleven.
Rymb. vs. 3247.

Driven (Melodie). Welluidende klanken vool.lbpengen.
Ende vele inghelen quamen daer,
Ends brochten licht scone code claer,
Endo songhen elide dr ev en melodic!
Lev. v. St. Am. vs. 2054.

Driven (Misbaer , mesbaer). Illi8baren , filisbaar inaken. Zie
ellESCREY DRIVEN.
Van desen woorden Wert dedele Here
Cortcliken beroert sere ,
Also Hi voor Hems sach driven daer
Sire nmeder alselc mesbae r.
Maskaroen , vs.

771.

Driven (Minne). Lieven , lielkozen , minnen.
Driven. (Oneuuseheit). Een ontuchtig teem letden.

D VE.—DROEL .
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Mannen ende wiven
Dien die oncuuscheit driven.
Die .X. Plaghen, vs. 1159.

Driven (Rouwe). Bouwen , bedroefd zijn , treuren ,. weehlagen.
Driven (Seer). Bedroefd zijn , smart gevoelen.
Driven (Te scherne, scheerne). Besputten , den gek scheren, ook
misleiden , bedriegen.
Alse Herodes heeft vernomeu,
Dat dose dric coninghen nitric comen
Ende al an enen andren wech eleven,
Ende hi hem to scheerne siet

dreve n.

Dede hi nauwc tkint spien.
Lsp. B. II, C. 16 , vs. 4.

Driven (Vroude). Vreugd bedrUven. Die .X. Plaghen, vs. 1 l-307.
Driven (Ween). Janzmeren , smart toonen.
Driven (Wereld). Leven voeren. Wat werelden dr e e f hi?
dat is: Welke wyze van leven voerde hij ?

Droef,, druef. 1) Donke y , chaster, somber,

Wd b. op HOOFT.

In 't d r o e f s t' van een bosschagic.
VONDEL , door v. L. II, 26.

De nacht is op sijn d r oefst e.
Ibid. II, 389.
Want blixem ende menech donreslach
Uten d r u e v en wolken quam.
Die .X. Plaghen, vs. 1532.
2) Droevig, bedroefd. U. W.

Droeflyk. 1) Droevig, betreurenswaardig. 'Mb. op

110011T.

2) Droevig, naargeestig , bedrukt.
Menich dr oefl ij c k ghelaet
Mochtinen anden ridder schouwen.
CULDEG. Ged. bl. 50, vs. 112.

Droechede. Schandjongen. Ende hi dede oee of vanden-lande die
overbliven vanden d r oee lieden, die overbleven waren in asa Sijns
vaders dagen. Bijbel van '1477, I Kon. XXII, vs. 47.
Droelen, druilen. Verschalken , bedotten , sehalks bedriegen om
den tuin leiden.

MEYER.

Ick meen, ghij Venus, voelt
Uw vlammen wel verkoelt ,
Zint dat zij u des heeft ge d r o el t.
1100FTS Ged. door LEENDERTZ , bl. 173.
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Ik roe hem droele n, was by myn man.
A. ALEWIJN , Jan Los, bl. 8.

Zie nog

HOOFT,

Nederl. list. V. 17 en ft, . 1003;

COSTER ,

Tijsken Van

der Schilden , 1613, bl. 7.
Droepel. Druppel. Schreye enen droe p e l oni dine smitten. D r. v. vt.
Prozast. bl. 135.

Droesel. Kwartel. FL.
Droesich. Dik , bedompt , nevelachtig. Wilb. op HOOFT.
Droetich , druetich. Trotsch, preutsch, spytig.
Die vrouwen willen zijn ghebeden.
Si hebben natuerlijck in van seeder,
Dat sy hem somwijl dr oetich houden.
Mlocp. B. I, vs. 1227.
Die overschoen sijn ende jonek,
Die sijn so druetich ende so pronck
&lie man &met hem sijn to cleyn.
So maken sij hem dan ghemeyn
Mit heren , die hoir beter sijn.
Ibid. B. II, vs. 2226.

Droevo. Troebel.
Die wijn bereiden of maken claer
Die droeve is lane, ende swaer,
Si dooden die hide ende maken crane.
BLOMM. Oudvl. Ged. III, 83, vs. 552, var.

Droeven, droven , drouven. Beclroefdhent, smartgevoel.
Hi seide: ,Laet jou dr ouven gaen ,
Dor mi ne drivet gheneu rouwe.

Walewein, vs. 2746.
Dan en sal u herte daer naer
Hem niet custen in sip drove n.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs.

2291.

Droeven, droven, drouven. Bedroefd zijn, treuren,smart gevoelen.
Meer Floris sere droevede
Eude weende.
Fl. ende Bl. vs. 500.
Si weende ende droefde al in een.
Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 316.

Zie nog HILIJEG. Ged. bl. 146, vs. 272; Alex. B. I, vs. 498; Lane.
IV, vs. 5112; Belg. Mus. IX, 146; Vad. Mus. 1, 373, vs. 13.
Drag , droch. 1) Bedrog , leugen , bedriegerU. Van daar nog drogredo , droglicht. W'db. op

BREDERO.

DROG.—DROGH.
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De burgertwist en krijgh , die t' Neerlaud overtrekt
Die t' vollik slecht en recht , tot loch en droch verwekt.
SPIEGHELS Hart-Sp. 1614 , bl. 4.

Si vernamen wel aldair ,
Dattet al d r o c h ende lueghen 'was.
Mloep. B. IV, vs. 1770.

2) Bedriegelijk schijnsel , spook. Oft een droem off d r o c h gheweest
hadde. Fasciculus Temporum , fo. 298, a. Ende die man bleef ewech ,
oft een droch geweest had. Matth. Anal. III, 195.
Die Daphnis in 't getal van zulcke d r o echen acht
Doet qualyck.
S. COSTER , Ithys , 1643, bl. 22.

3) Seheldnaam voor gedrocht , wanschepsel, enz. Nog heden gebruik en
wij spook in de zelfde beteekenis. Wdb. op BREDERO.
Men roept : versmoor die d r o g in haar geboorte.
OUDAAN , Poezy, II, 148.

4) Bedrieger. U. W.
Dus hielt Tibert sijn sekerhede ,
Die hi hem loofde, die lose droch !
Rein, door WILLEMS, vs. 5827.

Drogen , droggen. Geneesmiddelen, droogerUen, kruiden , speeerijen. U. W. en Wdb. op HOOFT, bl. 467. Allerley specerijen d rogen
ende kostelicke waren. St.-Bijb. Ezech. XVII, Kantt. 14.
Ick will menen Apteeck Teens lustigh om go rure ,
En brengender ou van de beste d r o g en euyt.
HUYG. Korenbl. I, 583.

Het enkelvoud vindt men in den St.-Bijb. Hoogl. I , Kantt. 50. Zie
nog Wdb. op

BREDERO.

Droghen. Ww. Dreigen.
Aldus drogende quamen sy
Te Bruessel binnen.
Grimb. Oorl. D. 1 , vs. 7178.

Droghen. Znw. Drogrede.
Die valscher ordelen nemen waer,,
Ende overtughen den gherechte daer
Met harem valschcu d r o g h e n e n.
Die .X. Plaghen , vs. 1725.

Droghenaer,, drogghenaer, drogghener. Bedrieger.
lVaric niet een droghenare

Goa en hadde mi Met so zware

DROGH.--DROL.
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Ghegheven dese meswende.
Ged. II, 13, vs 907.

Zie nog

MAERL.

Sp. H. 4 0 . ed. I P. II B. L, vs. 43; ibid. I P. VIII

13. XIV, vs. 58; Belg. Mus. IX, 218; Rymb. vs. 24248.
Droghlicht. Dwaallicht. Km. en MEYER.
Droglick, drochlick. Op eene bedrieglijke tvijze. Want sijn broeder ontnam hem dat rijck d r o ch 1 ick. Fasciculus Temporum, f o . LIIII , b.
Drochnisse. Bedrog. Die mont des nydighen menschen is vol van
bitterheden ende vol dr ochniss e,. D r. V. vL. Prozast. bl 156.
Drochte , drochten, drochtijn. Beer.
Christus , die hemelsche drochte,
Die ons met zinen bloede cochte.
Lsp. B. I, C. 29, vs. 43.
Ay hemelsche drocht ij n!
Wat node sonde mi sijn
Te stelen? is ben so rike.
Caerl ende El. vs. 53.
Daer naer sprat hi, die helsche drochteu:
" Ghi goede lieden , dese quale
Comt hu van den kerstinen al to male."
Lev. v. St. Am, I, 3453.

Drochtig. Bedriegelijk. De Roomsche geheymenissen sijn genoegh
ontdeckt , ende onse droc htig e inbeeldingen sijn ons selven noch genoegh bekent. Comoedia Vetus , 1732 , bl. 133.
Drokheit. Drukte. Wdb. op
Drol. 4) Tol.

IlOOFT.

KIL.

2) Grove draad. Ibid.
3) Snaaksehe, sehertsende keret , snaak, spreeuw. Ibid.
Den D r o 1 en is niet slinx.
voNom,, door v. L. I, 219, vs. 5.

4) Kaboutermannetje , een wezen , dat nn eons den mensch dient en
dan weder kwelt.
Sa vrient , tot uwer vromen
Ic wil u belezen aide besweeren ,
Ende manen , by al dat u mach deeren
By nachtridders , ende by avondtronckeu
Die achter den 'Lovell de belle eloneken ,
By coeketoysen , by neekets , by maren ,
Ende by den drolle ii.
Belg. Mus. II , 116.

—DROMM.

159

Du , noertsch d r o 1.
SMEKEN, Tspel. vs. 1033.

Drollen, droilen , drulen. Den spot driven met, foppen of verschalken.
Maer si d r oilen wel grote toghen.
Bibl. 3 e All. bl. 214.

In Horae Belg. VI, 124, staat »drulen". Zie dit woord.

Drollich. Snaaksch, aardig , genoeglUk. Wdb. op

BREDERO.

Den dr o I ' gen onden Pouts , t)iogenes iek meen ,
Met een lanteerne liep.
VONDEL, door V. L. I, 227, vs. 1.

Drom. Weefdraad, rijggctren.

BL.

Hy sal my afsnijden als vanden

d r o m. St.-Bijb. Jes. XXXVIII, vs. 12. Voor 't eerste binde ick u met
deze drie dromme n. VONDEL , door v. L. V, 65.
Dromel. Samengedrongen men.igte. Wdb. op BREDERO.

Dromen. Opeenpakken , in clrommen opkomen, dringen, drukken
persen.
Alsi den vleeschhouwer saghen comen ,
Dene wonde achter den andren d r o in e n.
Esop. Fab. L.

Zie nog Belg. Mus. VIII, 258, vs. 124 ; Walew. vs. 9930;

KAUSLER

Reimchr. vs. 5849.

Dromen. Gedrang.
Omme hem to siene was menech d r o m e u
In die strate daer menne sad. comm.
Rymb. vs. 3545.

Drommel. Drom, samengepakte menigte. Wdb. op HOOFT.
De vloot gaf d r o in m e 1 s wt den anderen tot bystand.
VONDEL, door V. L. II, 463.

Drommelen. Dringen , samenpakken. U. W.
Drommen. Het zelfde als DROMEN. Maer die Romeynen zyn deur die
Wolcken gli e d r o m t, over die toppen der Pireneer gbeberchte. vAER
NEWIJCK

Hist. van Belg. 4574, fo. 101 , d.
Een Edelinan warden zijn goudeu enoppen ghepluclit ,
Van de moue zijns tabbaerts sander betalen,
Binnen Parijs , daer by vande Walen
Zeer g h e d romt was in once Vrouwen kercke.
Ibid. fo . 142.

Zie verder noon' , Ned. Hist. f°. 1088 ;
VIII B. XXIX, vs. 45.

MAERL.

Sp. H. 4 0. ed. I P.

460
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Dromming. Gedrang.
Pandere , diere in wilden wesen
Ende Diet en consten vulcomen in desen ,
Bleven daer indie d r ommin g e doot.
MAERL. Sp. H. I P. VIII B. XXVIII , vs. 25.

Drompel. .Drempel , dorpel.
Veel °lick volexken men alsins ter neder doet stromplen ,
Langhs straet , in buys, en op der Goon gewyde dr o m p'le n,
VONDEL , door V. L.

670.

Droogh. Dor , verdord.
Lovere die vallen van den droghen boeme.
Vaderl. M us. I, 53, vs. 95.

Droogist. Schertsend voor droogerd. Wdb. op BREDERO, bl. 497,
Droopen , dropen. 1) Intr. Druipen, afdruipen zijgen. JUL.
2) Trans. Bedruipen. Wdb. op BREDERO en U. W.
Die oec hoer harstkens wilden d r open
Mitten vetten dat hem verschijnt.
IIILDEG. Ged. bl. 3 , vs. 234.

Droopje. Lekkernij, lekker beetje. Wdb. op BREDERO.
Droosen. Sluirnerig vakerig zijn.
Deze beteekenis is
2) Retenir et retirer son haleine pour chier.
mij nooit elders voorgekomen.
Drosten. Bedriegen. MEYER.
Drope. 1) Waterzucht. Fr. »Hydropsie"; doch volgens BLOMMAERT
in zijn Gloss. op het Lev. van St. Amand. zou het jicht zijn. In d r o pen
of in ioocsele, eist dat die sake court van bloede, men zal doen laten
ter adren. Beig. Mils. VI, 106.
2) Geraaktheid, beroerte. air,. op DROPPE.
Dropel. Druppel.
Dr o p e 1 en bluets vilen neder.
Lane. III, vs. 10390.
Ende bat hem .J. dropel mettien
Te lavene sine tongs al gader.
Rymb. vs. 24470.

Dropen. Zie DROOPEN.
Dropigheyd. Waterzucht. Km.
Droppe , drops. Geraaktheid , beroerte. Ibid.
DroPsel. Afdruipsel.
Teen smoorde sijn quaed wijf
Haer hoofd en haer gekijf

DROPS.—DRUES.
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In een klein Tobbetjen voll d r o p s e 1 van de daken,
Want, siet, by moghter niet veel waters vuyl om maken.
HUYG. Korenbl. II, 178.

Dropvang. Becht om het regenwater van eens anders erf op to
van gen. MEYER.

Drossaet, drossate, drussate. In

het algemeen was het een zeer,,

voornaam hofbeambte , die nu eens voorkomt als tafelmeester,, welke
de oorspronkelijke beteekenis was, dan weder als opperhofmeester, rentmeester,, inner der belastingen, krygsoverste, landvoogd en stedehouder.
Sinen drossate hi ghebiet,
Dat hi schinke den besten wijn.
Fl. ende Bl. vs. 1730.
Enen grave hiet Elijn,
Liet hi van den lande sijn
Dross aten ende montbore al.
Karel de Gr. Fr. II, vs. 2358.
Ende alse het quana des avonds so sprat die here tote sinen drossate:
»doch comen die werkliede ende ghef hen haren loon. Lev. van Jezus ,
bl. 134. Zie, voor het verloopen der grondbeteekenis in zoo velerlei
andere , bet Gloss. van den Lsp. Onze woorden Drost en Drossaard -zijn
daarvan afgeleid.

Droten. Dreigen. KIL.
Droue. Druk , rouw.

Doer wert een dach van d r o u c , want die

stryt duurde lange, ende daer bleven aen beyde syden veel goeder
mannen doot. Clerk u. 1 L. bl. 55.

Drouven. Zie DROEVEN.
Drouwen. Dreigen. MEYER.
Drove. Droef, treurig.

Zie DROEF.

Drovelike. Het zelfde als DROEFLYK.
Droven. Het zelfde als DROEVEN.
Drubbelen. Dribbelen , heen en weer loopen, opspringen.
Hi dr ubbelde ende spranc op waert
Van bliscapen, ende sane.
MELTS STOKE, B. X, vs. 366.

Druef. Zie DROEF.
Drueghenair. Zie DROGENARE.
Drues. In den Staten-Bijbel wordt hiervoor drek

en in den

Fir.

Bijb. fiente gelezen. Ic sal die reliquien van iheroboams huse suveren,
alsomen pleghet to suveren drues, tot dattet al reyne is. Bijb. van

1477, I

Kon.

II

XIV,

vs. 10.
11
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pruetich.
Druets.

Zie DROETICH.

Zie DREUTS.

Drucht, Drift, aandrang, kracht.
Alse comet ene droghe lucht
Ende si ene ander, mit groter drucht
Jaghet.
Broeder Gheraert , Nat. vs. 604.

Druif. Rond plankje onder aan eon springstok. Wdb. op
Druigh. Slim, listig , valsch, bedrieglijk.

HOOFT.

'T was quansuis om mijn zwaeger te worden, ay lieve, hoe d r nigh, maet.
D r . DE VRIES, Warenar, bl. 157.

Druilen, 1) Het zelfde als

DROELEN.

'Eck denek dat het is dat by met haer d raylt en spot.
S. COSTER , Tijsken Van der S childen , 1613, 131. 7.

2) .Draaien, malen, volgens
LEENDERTSZ

BILDERDIJK.

Zie Wdb. op

HOOFT.

Volgens

zou het daar bedriegen , om den Win leiden beteekenen.

3) .Fret maken , volgens Profr. MOLTSER , van het oude »drol". Bibl.
1 ste All. bl. 64, waar dit woord »droeylen" gespeld wordt. Dr . VERWIJS
denkt met recht aan ongeoorloofd vleeschelijk genot of ontucbt. Zie zijn
Gloss. op de Bloemlezing. De plants , waarin dit werkw. voorkomt, luidt
als volgt:
Bi Gode ! is hebs ghenoech ghesien ,
Want si lest metten bloten mien
Ende hi esser tusschen ghecropen ,
Bi der doot ons heron ! hi esser in gheslopen ,
Siet ! met deser hoeren , ende gheeft mi te verstaue
Dat si te messen plecht te gane ,
Ende leet ends d r uilt met enen anderen man,
Ende meet van mi enen pol her Jan.
Lippiju, vs. 55.

4) Wegslaipen. MEYER en Km.
Druipen. Vallen. Eng. »to drop". Ik liet mijn selven achter ofd r u yp en , sonder eons om de waghevraght te denken. Comoedia Vetus , 1732,
bl. 418.
lien seugh die van den muyre d r u i p t.
CATS, 1828, I, 93, b.

De schoonste van de peeren —
Is van den boom -- gedrope n.
Ibid. I , 438 , a.
Zie nog Belg. Mus. IV, 86; CATS, door D r . v. vt.. I, 566, b en II,

571 , b.
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Druisen. .Ruischen. U. W.
Druisch. Gedruisch. um. en MEYER.
Druyst. Zie DRUUST.
Druystich. Onbesuisd, geweldig , hevig. Wdb. op

BREDERO.

Zie nog

DRUSTIG.

Druisticheyt. Hevigheid, aandrang , kracht , geweld, onbesuisdheid.
Ibid. Zie

DRUUSTICHEIT.

Druit, druyt, drut. Znw. 1) Een scheldwoord , verwant aan droes,
dat zoo veel als duivel , gemeene keret, smeerlap, en in zachtere beteekenis guit , deugniet, beteekent. Wdb. op

BREDERO.

2) Vriend, liefste, getrouwe.
Waer mach hi merren , mijns herten d r n u t ?
Horae Belg. VI, vs. 37.

3) Booze geest.
In die middelt van dier vlamm e
Soe stoent die felle drut, die gramme
Lucifer Leviathan.
Alex. B. X, vs. 128.

4) Vrekkig mensch.
Die woont by dese d r u ij t, die moet wel leeren vaster.
Constth. Juweel, bl. 185.

Druit. Bijv. nw. Getrouw. MEYER.
Druyve-cier, drutive-cier. Wjn. HUYG. Cluysw. bl. 13.
Drukkelyk, druckelick. 1) Droevig , drukkend, bedroevend. U. W.
Och! mijn lieve gheselle, Olyvier,
Moeten wy, lacen ! nu dus scheyden hier ?
Dats my ymmer den druck ely cxsten dach,
Dien ick oyt met ooghen aensach.
Vaderl. Mus. II, 9] , vs. 1131.

Dus wasser weder een druckelick scheeden. Belg. Mus. VI, 70.
2) Zwaar, akelig.
Soo menich man
En wijf each men daer blijven,
Die duer tvier stierven alsdan;
Tis d r nckelick cm schriven.
Belg. Mus. IV, 9.

Drukkig , druckich. 1) Bedrukt,benauwd,bezwaard. Kn... en U. W.
Ick ben wel arm en d r u c k i g h,
Maer ghy, o Godt , behoedt my.
VON DEL,

door

V. L.

VII, 364,

VS.

11'

109.

164

DRUKK.—DRUMP.
Sy noode my, ick volchde ; thert was vol druckich nopen.
COORNHERT , Odyss. 1606, I, 66, ro.

2) Droevig , deerniswaardig.
Terwiji de Joan de hooghtijt toebereieu
Wort al de stat doorgalmt van druckigh schreien.
TONDEL , door v. L. IV, 573 , VS. 408.

Och, dat ick langer hier
Met wilden Arabier
En Ismael moet wrijten
In Kedar,, en in tenten bang
En druckigh al mijn leven slijten.
Wat valt dit lang !
Ibid. VII, 520, vs. 23.

3) Ter veer geslagen, beangst.
Maer wat of ons dees bood voor tijding brengen sal P
Hy sieter d r u c k i g h wt en hood al hijgend stal.
Ibid. II, 743.

Drucksaligh. Droevig, ellendig , rampzalig. KIL. en

MEYER.

Drusel. Afdruksel. Wdb. op HOOFT. Gedrukt stuk, werk , boek. Hoe
wel my de verscheydenheyt vande latijnsche d ruxelen oft boecken
dicwils int navolghen van d'een oft d'ander twijfelachtich ghemaect
hebben. Vaderl. Mus. II , 128.
Drulen. Versehalken , den spot driven met. Zie : DROLLER, nuoiLEN.
Die wiert dan oock corsel , en begon of met dees Stuermans tours 1‘,
drulen of met de maets quaet te werden..Comoedia Vetus , 1718, bl. 38.
Drulloort. Druiloorig. U. W.
Drulooren. Druilooren. Wdb. op

BREDERO.

Drum. De inslag van een wever. Km.
Drummelmuts. Waarschijnlijk eene soort vein mots, die de dienstmeiden van minderen rang droegen?
Die blaewe dr um mel- u t s, al stontse noch so stijf,
Raeckt van die dicke kop.
s. VAN BREEN ,

1(1. van Jean de la Roy, 1665, bl. 1.

Drummen. Pakken , drukken , prangen , persen, samenpakken.
Sijnder veel vaporen , ende seer te samen ghedrumt, ende dat wort
ontsteken , enz. VAERNEWLICK , Hist. van Belg. 4574 , P. 73, d.
Drummer. Randen of uiteinden? Welcks mueren vierentwintigh
voeten dick sijn , sonder de drummer s. Ibid. Hist. v. Belg. 1665,
hi. 427.
Drumpel-jongwijf. Loopmeid bijloopster, halfbakken dienstmeid ,

DRUMP.—DRUUS.

1(;5

lariester,, die reel houdt van op stoepen en straten te staan snappen en
kletsen.
En daerby isse noch soo veel te gecker,
Datse altijt behmighen is met een deel d r um p el -j o ng w ij f s.
S. COSTER , Tijsken Van der Schilden , 1613, bl. 23.

Drumpel-juffer. Het zelfde.
Heeftse dan soo veel lincker-mande en dr u mp el-j uf f ers aen haer snoer ?
NOOZEMAN Lichte Klaertje, 1669, bl. 4.

Drumpelloopster. Het zelfde.
Zo moet het met die drum pelloop st ers gaan.
P. BERNAGIE , De Romanzieke Juffer, 1685, bl. 33.

Drumpelmeid. Het zelfde.
De meeste jufvrouws houwen dr ump el- meide n.
J. DE RYE, De Besteedster, 1692, bl. 27.

Juffrouw dwingd me, dat ik myn verval
Met die dr umpelmei d deelen meet.
r. BERNAGIE, De Romanzieke Juff. bl. 21.
Daer loopt niet Mil dagh deur, of daer moeten drie of vier d r umpe lmey de n wezen,
't Is dan een Nayster, dan een lapster, dan een waster.
A.

BOELENS, Ki. van de Oneenige trouw, 1648, bl. 15.

Drustig , druistich , druustich. Geweldig , hevig. Drustighe
tiran. Der sielen Troest , f o . 55, c.
Drut. Zie DRUIT.
Druusch. Gedruisch. Wateren die lopen ende vloeyen mit een
d r u u s c h van den berghe van lybaen. Pass. Wijnt. 1480, f o . cij , c.
Druust. 1) Geweld, hevigheid , aandrang.
Si spraken doe met eenre d r uust:

Hi sal wesen ghecruust!"
Esp. B. II, C. 36, vs. 587.
Been quam daer een hagel fel
Met groter d r u u s t soyende sere ,
Datse noch vervarde mere.
VELTH. Sp. H. I0. 178.

Zie vender

MELIS STOKE,

B. VIII, vs. 335; Brab. Yeesten , B. II,

vs. 3787.
2) Hevige slag of stoot.
Bode van der d r u u s t mochte up sine bene
Die coninc laugher niet ghestaen.
Walew. vs. 8190.
Eude mijn her Walewein staken weder
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So sere, dat ors ende man ter ueder
Metter d r u u s t vlooeh ter erde.
Ibid. vs. 823.

Druust (Metter). Driflig.
,Dies moetti hebben godsat"
Spear her Gobert metter drues t.
Dr. VERWIJS , X Boerden , bl. 17, vs. 179.

Druusticheit, druustecheit , drusticheyt. 4) Kracht , geweld.
Ende stac mit groter drusticheyt horen vinger in dat gat. Twijspraeck der Creaturen, Dyal. 90.
2) Onstuimigheid, hevigheid. Camuse neze bediedet subtile malicie,
druust echei t in gramscapen ende haestecheit van sinne. Belg. Mus.
III, 233 en ook ibid. X, 286.
Vergelijk hiermede Stemmen uit den Voortijd, bl. 90 en

MELIS STOKE,

III, 111.
Druusting. Aandrang , geweld. Dr u u sting van overvloeyende
watere. Bijb. van 1477, Job XXII, vs. 11.
Druut, drut, druyt, draut. 4) Vriend. mL. Zie DRUYT.
2) Scheldwoord, zie

DRUYT.

Owi, Lamfroit, verse raven d r u u t.
Rein. door Dr . JONCKBL. vs. 925.
Wech, wech ghy vuylen druyt, fluckx segh ick , laetrile staen.
BREDERO ,

bl. 4.

Druwen. Dreigen. Die van druwen sterft , dien salmen mit vorten overluyden.

MEIJER ,

Oud Nederl. Spr. bl. 47.

Ouse reede die heeft g e d r u w t wale.
Karel de Gr. Fr. V,

35.

Du. 1) Gij. Pers. Vnw., 2e pers enkelv. norninatief.
Eude als d u s e heves gemerket al.
Alex. B. I, vs. 626.

Bij aanleuning verandert de d somtijds in t.
Dan soust u mercken wie di mint.
Alex. B. I, vs. 634.

2) U. Reflectief.
Bepeyst d a, vies wiltu beginnen?
Vaderl. Mrs. III, 251, vs. 476.

Dubbel , dubbeld. 1) Dubbelhartig, bedriegtijk, valsch, arglistig. Wdb.
op

BREDERO.
De meineedt der dubbelde Vorstin.
1100FT , Ged. Baeto , fo . 1001).
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DUBAI?. DUBW.
2) Dubbelzinnig. U. W.
Dubbelduidig. Iletgeen eerie tweeledige beteeken is heeft. U. W.
Dubbelen. 1) Afschrijven , een duplicaat waken. Ibid.

2) .Herhalen, wederkeerig te week stellen. Wdb. op

1100FT.

3) Versnellen, bespoedigen, verweerderen. Ibid.
Dubbelheit, dubbeltheit. 1) Dubbelhartigheid , valsche streek. Wdb.
op BREUER° bl. 497; U. W.
2) Bedrog , bedriegerU, misleiding. Wdb. op noorT.
Baer boesem steeckt vol slimme dubbelhey d.
WESTERBAEN , Ps. X11, vs. 2.

Dubbeleren. Verdubbelen.
Om dat haer vrueehde na desen
Ghedubb eleert zonde wesen.
Lsp. B. 1, C. L8, vs. 114.

Dubbeloen. Het dubbel van een Spaansche pistool, in
waarde hebbende van f 6.85. Wdb. op

1606 de

HOOFT.

Dub belsin. Dubbelzinnigheid, geveinsdheid.
Wanneer sal Huygens weer, ontballast van 't gewicht
Van Hoofs bekonnneringh, in uw gewenscht gesieht
Sijn sorgeloos gemoed doen baden in gepeinsen
Baer van wraeek, van bedrogh, van d ub b el si n , van veinsen
De smett niet aen en kleeft.
HUYG. Korenbl.

I,

442.

Dubbelt. Afschrift, kopij. U. W.
Dubben. 1) Twijfelen, in ttvijfel staan , wanketen.
Om dat de leecke dub ben in gods secreten.
ANNA BYNS, Ref. 1548,

II,

117.

Hoe men meer du bi, men dieper doolt. MEIJER , 0, N. Spr. bl. 70.
Zie nog DE BRUNE, Zinne-Werck, bl. 312; Banck.-Werck, 1660, I, 221;
CATS door D r . v. vi.

I,

627, b.

2) Waarschijnlijk , zoo als uit den zin is op te waken, in het water

driiven, (actief) doen dobberen, en , zoo doende, doen oinkomen. Van
een krijg tusschen de Vlamingen en de Franschen wordt verbaald
Si (De Vlamingen) ne verloren suet .XX. man
Die Fransoyse waren verscubt, (5)
Het bleef 'er menich .0. gednbt
Ter Langer Mere in die beke.
VELTH . Sp. H. f° 259.

Dubbinge. Onzekerheid, twijfeling.
(*) In

tar,.

aitgave van va LONG staat verstifhl welk word aldaar door „best.ve." verklaard wordt'
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Dude. Verklaring.
Soe willic, bider helpers ons Heren,
deelken den mensche leren,
Alsoe verre als ane die dude
Gheweten moghen leke lode.
Bediedenisse van der Missen, vs. 27.

Dudd'oorieh. Doddcrig , half slapend half wakend. Wdb. op BREDERO.
Duen. Zie DEUN.
Duenen. Zie DEUNEN.
Duf. Dof. Wdb. op HOOFT.
Dbitheid. Dodderigheid. 1VIEYER.
Duchje , duehtje. Vrees schaamte. Wdb. op BREDERO , bl. 497.
Ducht. Vrees.
Der Walewein sprat: " Scone creature,
Dies en hebt en ghenen cinch t."
Walew. vs. 9291.
Ende liet staen van groter ducht
Die Pauwelioene end tghetelt.
MELIS STOKE, B.

vs. 418.

Meer voorbeelden vindt men in ibid. B. IX, vs. 792; HEYNS, vervolg
up Bartas weken, bl. 18; Lsp. B. IV , C. 5, vs.35; Brab. Yeesten, B. VI ,
vs. 9604.

Du.chte. Imperf. van dincken. Dacht. Ende of die van Schonvorst
van ons niet nemen en wolde, also vele, alse heren Johanne van Moersse
vorgen. bescheit d u chte, so mach hi hem dat tolhuis leveren. NIJH.
Ged. II, 212.

Duehtech, due htigh. Voortreffelijk, waarclig , vrees inboezemend.
MEYER.

Dat hi viertech ridderen had& vercoren ,
Die duchtech ende van prise waren.
Fl. ende Bl. vs. 115.
Twe cnapen riep hi to hem doe
Die d u c h t e c h waren ende goet daer toe.
Ibid. vs. 2890.

Zie nog St.-Bijb. Jes. XXXII , Kantt. 54.

Duehten. Vreezen ook in de beteekenis van vereeren.
Ic du c h te den somer miners here.
Horne Belg. VI, 141, v g . 487.

Duidbaar. 17002' uitlegging vatbaar. U. W.
Duiden. Uitleggen verkl aren
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Duidenis. 1)

verklaring. Ibid.
2) Aantijging. Wdb. op HOOFT.
Duiding. Opvatting. Wdb. op HOOFT.

Duidsel. Aanduiding , uitlegging. U. W.
Duyfte. Diefstal. Alle punten sal men richten mit recht, alse noetmont , twystokingen , duyft en, verredenisse , roef, brant.

NUR.

Ged.

I, 227. Voert soe en sal onse muntmeister voerscr. noch sijne knechte
— — — voer yemant ten rechten staen , dan voer ons ende onse wardeynen tot Arnhem, uytgenomen van vrouwen krafte, doetslach ende
duyfte, daer sy mitter daet begrepen worden. Ibid. III, 198.

Duyck. Weggedoken. Wdb. op BREDERO.
Duyeken. Trans. 4) Verbergen, verschuilen.
Wie isser die verbiedt het schijnsel te gebruycken
Van een ontsteecken kaers en nijdigh die gaet dnycken
In een verhoolen hoeck.
GEOBBE, Verscheidene Ged. II, 59.

2) Onderdrukken.
Vint ghy feylen, leertse duycke n.
CATS, door Dr. v. VL. I, 665.

Duyeken. Intr. 1) Onderdoen, buigen. Wdb. op BREDERO en op HOOFT.
De Vrouw hoeft altoos niet te d u i c k e n.
MOLENHOFF , De krollende Ritzaart, 1659, bl. 8.

Want schoon bet nu al duyckt en swijght.
CATS, 1828, I, 62, b.

En schut men 't niet, 't gaet vast, wy zullen moeten duicke n.
VONDEL , door v. L. III, 744, vs. 224.

2) Toegeven. Wdb. op HOOFT
3) Heengaan, vertrekken, wjken. U. W.
4) Schuilen.
0 hoe saligh is 't te duycken
Onder den Oranjeboom.
VONDEL , door V. L.

II, 562.

5) Wijken , zwichten.
't Betaemt den minderen voor meerdre maght te d uycke n.
Ibid. 425, vs. 927.
Die dnyck t, ontduyckt veel ramps, dies moet by zijn berooft
Van zin , die worstelt met zijn stercker overhooft.
R. VISSCHER , Zinnep. III,

IA 27.

Duyeken. Refl. 4) Zich onderwerpen.
Als God de sijnen straft , sy d uycken en sy swijgen.
CATS, door Dr. V. va.

I, 71.
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2) Zich verbergen.
Och, Vaders , duiekt terstont, verlost mijra hart van zorgh.
VONDEL , door

v.

IV, 83, vs. 1042.

Hoe menich zal er sneven ,
Die nu noch veiligh dui c k t.
Ibid. bl. 56, vs. 209.

Duyker, duycker. 1) Basterdwoord voor Duivel. Wdb. op BREDERO ;
Korenbl. I, 605.
2) Soort van eend of watervogel. Wdb. op

HUYG.

BREDERO.

Duim, duijm (Den) inde hant houden. Niet afschuiven , niet
uitgeven, niet betalen.
Hout u duijm inde hart, dal is wel veer het best.
Constth. Juw. 1607, bl. 185.

Duymelaer. lemand die alles betast en beduimelt.
Fy ! pluyser, albeschick , fy rechte d u y rn elaer!
Het wijf is niet aliens om unreal lust te stelpen ,
Maer boven al gemaeckt urn u te mogen helpen.
CATS, door D r . V. VL. I,

430, a.

Duymelinek. Duimbedeksel, duimbekleeding bij vele werklieden in
gebruik , om den duim tegen insnijding te bewares bij het stevig aantrekken van garen, pekdraad, enz. KIL.

Duimen. Sluimerig of vadsig zijn. MEYER.
Duining des hoofds. De slaap van het hoofd. Ibid.
Duinmaejer. Jachtbeambte, koddebeier. Wdb. op HOOFT.
Duynst. Het zelfde als DONST. KIL.
Duyp. Diep. Ibid.
Duypen. Sad, voorwerp van bespottiny, onnoozel mensch.
De joncwijfkens worden oec al te crillekens,
Zy en kunnen de weelde niet verdragheu;
Die crijghen oeck somtijts daer zy na jaghen,
Eenen loeris , oft eenen anderen d at y p e n.
Belg. Alias. IV, 80.
Ten waer eenen d u y p e u oft wel eenen houten Klacs.
a. HEINS , Dry Hooft-Deuchden, hl. 17 , vu.

Duyse. Bijzit. mt. en MEYER.
Duyzele. Duizelig. Taalgids, 1866, bl. '18.
Duysent suyker-erreten. Vloekwoord, uit twee deelen duivet en
sacrementen verbasterd. Wdb. op HREDERO.
Duysentigh. Duizend. Zie BLOEDE.

Duyzigh. Duizelig, verward.
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Wie sal mijn d u y z i g h hoofd, mijn' ryelende leden
Van byds bekoesteren, van verre met gebeden
Ontlasten van haer iced?
HUYG. Korenbl. 1, 248.

Duyst. Duizend. Passim.
Door zij n gebet versloech dengel in eender yacht
Hondert vijfentachtentich d u y s t mans metter reste.
ANNA BYNS, Ref. 1602, 11I, 20, v°.

'Lie nog ibid. bl. 11, r°.; Handel der Am. 1621 bl. 79;

VANDER MUYR,

Vreeds Triump-gedicht, 1609, bl. 1.

Duister. Donker. Wdb. op HOOFT.
Duysteren. Intr. 1) Duister warden.
Schyn pruylend' denckt ghy vast waerom oft noch niet duyster t.
Hoe traech daelt oock de Son.
S. COSTER , Ithys , 1643, bl. 2.

De Linde staet zo wijt
Daer Coridon 's nachts vrijt ,
En lay bestemt , als 't d u y s ter t.
Ibid. bl. 10.

2) Verduisteren.
Spitsen sy haer' Hemel hooghte
Op ow' neder-daligheit,
I) uystert weer haer' altijd drooghte
Met uw' nemmer-schraeligheit.
HUYG. Korenbl. I , 110.

Duysteren. Trans. Verduisteren.
Ruste d u y s ter t ons verstant.
GESCHIER.

Duystering. Verduistering.
Een' Son, die noch gelijck, noch duysteringh kan lijden.
HOYG. Korenbl. I, 120.

Duysterleye. Duizendertei. Wdb. op BREDERO.
Duystholt. Waarschijnlijk tel- of talhout , dat bij duizend stuks verkocht werd. Ende dat by dat erve nijcht onredelike van duystholte
bloten en sal. Tweede Proeve, bl. 180.
Duyts, duytsch. Znw. Duitscher.
Een D u y t s , om bly to worden, drinekt.
CATS, 1828, II, 449, b.

Duytsch, Bijv.nw. Dapper hij drinkfeesten. Wdb. op
flOOFT.

BREDERO

en op

DUEVE.—DUKRE.
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Duevekater. Soort van koek en gebak. Wdb. op BREDERO. HOFFMANN
VON FALLERSLEBEN denkt aan eene uitdrukking van verwondering , en
meent in den uitgang kater eene voorstelling des duivels to mogen aannensen. Zie florae Belg. VI, 225.
Duiven. Bedelven, enz. Zie
Duck. Dikwijls, menigmaal.

BEDOOVEN

en

BEDOVEN.

Dese mannen sijn van lozen treken ,
Sij ghecken oick die vrouwen d u c k.
Mloep. B. I, vs. 2689.

Dukelkene. Doeken, doekjes. Ende alse si bleven was so bewant si
dat kint in dukelken e. Lev. v. Jezus, bl. 13,
Duken, somtijds ook ducken. 1) Wegduiken, vluchten.
Want daer voeren achter velde duken
Menic ridder ende menich seriant.
VAN LIEELU , vs. 6762.

2) Buigen.
Baer om so ist een hart gheclach
Te duken ouder der minnen slach.
Mloep. B. II, vs. 2362.

3) Zich verbergen.
Hi zwijcht, hi duuct als een wezel.
Ibid. IV, vs. 928.
4) Het hoofd laten hangen, als teeken van onmacht.
Want hi mach vrilic gaen ende spreken
Deer ghi moet duken ende smeken.
Ibid. B. II, vs. 3852.

Zie

HUYDECOPER,

Proeve van T. en D. III, 132.

5) Onderdoen, zwichten.
Wie wad die Helofernim de ducken oock ?
Handel der Am. bl. 6.

Overigens kunnen de verklaringen bij het woord

DUIKEN

of

DUYCKEN

voorkomende ook op DUKEN en omgekeerd die van DUKEN op DUYCKEN
worden toegepast, dewijl de beide spellingen slechts door dialect-verschil
veroorzaakt zijn.
Dukre. Beer, Fr. Seigneur volgens

OUDEGHERST.

Oec bleefer doot sonder waen
De D u k r e van Halewine.
KAUSLER, Reimehr. v. Fl. vs. 8073.

Zie dit vverk op bl. 636.

DUL.—DULHE.
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Dul. I.) Melaneholisch , droevig.
Waren si iet tongemake
Ofte d u 1 oec van gelate.
Nieuwe Werkeu der M. v. N. L. I, 237
Geen d u I gepens comt hem te yore
Den genen , die dat horen moet.
Ibid. bl. 240.

2) Stout, onversaagd.
Die dulste was conincs genoet.
uLomm. Oudvl. Ged. I , 11 , vs. 932.

3) Dwaas , onverstandig , zot , mal.
Dit favelkijn leert ons nochtan
Verdraghen enen d u 11 en man.
Esop. bl. 70, vs. 12.
Hi es d u 1, die te sere ontsiet
Een ongheval , ende om een ghewin
Te blide wert in sinen sin.
Walew. vs. 6390.

Zie nog Heim. der Heim. vs. 536; Vanden Levene ons Heren , vs. 2254;
Belg. Mus. III, 233.
Duldich. Geduldig. Wdb. op BREDERO.
Duldingh. 1) Gelatenheid in het laden. Wdb. op

HOOFT.

2) Oogluiking , oogsluiting. Ibid.

Dulen. Een akelig , onaangenaam geluid voorlbrengen , brullen , krassen , huiten , enz.
Nycticorax mach, in latijn ,
In dietsch een nachtraven sijn ;
Ende es ene maniere van ulen
Die men bi nachte hoort d u le n.
Nat. Bl. bl. 384 , vs. 2810.
Alse dit die vos hevet versien
Hi jancte ende d u u 1 de sere mettien.
Walew. vs. 9714.

In den gedrukten tekst staat verkeerdelijk shuulde".
Zie nog Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 693.

Dulheit. Dwaasheid.
Hi hevet dulheit groot bestaen.
Walew. vs. 6952,
Doe sprat Adam dulheid groot,
Als of hi Gode sine mesdaet
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DULHE.—DULLE.
Wilde an tyen ende sijn quaet.
Rymb. vs. 670.

Dullaert, dullard. Dwaas. Eng. »dullard".
Mare teen dine verlatic nil wel ,
Dat vele achter blijft van then
Dat dullar de to pensen plien.
Lane. II, vs. 34990.
Salmoen seit : " Casteit den vroeden ,
So sal hi di draghen minne goede,
Maer wachti te sceldene den d u 11 a e r t,
Want hi sonde hem niden te di waert."
Lev. van St. Am. ] , vs. 4680.

Dube. Dwaas.
Die mond des dullen calt gheerne spel.
Ibid. I, vs. 2772.

Dullede. Versnelde 'uitspraak van dulhede, dulheit voor dwaasheid.
Doe ontwapende hi hem saen:
Bat dochte mi dullede ghedaen.
Walew. vs. 6724.

Dullen, 1) Dwaas handelen, zich gek of dwaas gedragen, met onbedaehtzaamheid te werk gaan , zot zijn.
Maer sone meer haetten de zine,
So hi hem dede meerre pine
Om te hebbene der vreemder hulde ,
Daer hi riesliken ale d u 1 d e.
MELTS STOKE,

B.

TS.

174.

Zie nog Nat. Bl. 231, vs. 3971.
2) Dol zijn op iets, gretig naar iets verlangen.
En als een leeuw die door de woeste bosschen
Roofgierigh bruit,
En na het vleysch van and're dieren d n I t.
CAMPH.

Ps. 22 , vs. 6 en 7.

Dullerikken. Dille, razende, verstandelooze lieden. U. W.
Dullike. Bijw. Zot, dwaselijk.
Want die sinen vrient verweret
Om enen vreemden Bien hi steret ,
Is dullike bedacht , te waren.
Lsp. B. III, C. 3, vs. 429.
Acgravein seide ten conine ter stont
',Here, mi donet , dat si u nu cont ,

DULLT.—DURE.
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Van Lancelote ende vander coninginnen,
Dat si hen d ulli k e onderminnen.
Lane. IV, vs. 398.

Zie ook Beatrijs, vs. 384; Rymb. vs. 2867.

Dult.
De poerte most hem sweren hulde ,
Beide de goede ente d n 1 d e.
MELIS STOKE, B. VIII, vs. 973.

Zie vooral de opheldering van Dr .
D. IV, bl. 206.

M. DE VRIES

in D.

DE JAGERS

Archief,

Dumael. Lengtemaat van een duisn.
Ende elc voet, daer is of strive,
Die es XVI d um a e 1 lane.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. III B. C. V, vs. 9.

Zie nog Belg. Mus. IV, 261.
Dun. Klein, gering. U. W.

Dunge. Hest, fecale stoffen. Eng. Wang".
Dungen. Mesten. Ibid.
Duneken. Denken aan.

en

MEYER.

U en dunct niet sieve scaden.
Dr. VERWIJS , Bloemi. II, 105, vs. 191.

Duneken (Hem laten). Zich inbeelden.

Wdb. op BREDERO en op

HOOFT.

Dunsch. Vrekkig, gierig.
Wie — — ghevet quade mate ,
Of goet ontweghet om sijn bate,
Ic segt hem hi es d unsch of valsch.
BLOMM. Oudvl. Ged. II1, 81, vs. 573.

Dunst. De dons of de eerste sporen van een baard.
Want hine hadde aen siren kin
Bart no d u n s t.
Alex. B. I , vs. 428.

Dur. Om, ten gevalle van, ter wille van. Zie
Dure. Door , doorheen.

DOR.

Gi moet — — — varen ter vaerd
Daer u leiden sal die aventure,
Dat conincrike van Logers d u r e.
Lane. III, vs. 9718.

Dure. Deur,
Ende alse die dure was ontdaen,

DURE.—DUREN.
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Gaheret gins dar binnen saen.
Ibid. II, vs. 22430.
Uut deser dobbelre Gods dure
Coemt die Gheest.
Dr. VERWITS Wapene Martijn, bl. 82.

Dure (Hem te) maken. Zich te veel laten bidden om iets te doen,
zich moeilijk aanstellen.
Alsment u bidt , so doet sciere,
Eude en makes u niet te diere.
Dr. VERWTJS , Die Rose, vs. 2140.
Vort so willic u vertellen
Van Dedute, van sinen gesellen,
Sonder mi te makene diere.
Ibid. vs. 643.

Duren , duuren, dueren , duiren , duyeren, 4) Blijven, vertoeven,
Daar en was sorghe, leyt, Hoch last,
Diewijle dat hi bij hoer duerd e.
Mloep. B. I, vs. 365.
Vliet vech , vliet !
Gine moeget hier langer d u r en niet.
D r . VERWIJS , Die Rose, vs, 13068.

2) Volharden, gestand blijven , stand houden.
Alse gi dus hebt uwe herte geleget
Ende gegeven , alse ict geseget
U hebbe, ende daer in wilt duren,
So selen u die avonturen
Der minnen comen openbaer,
Die dickent sijn hart ende swaer.
Ibid. vs. 2223.
Mijn beer Jan volgde hem ane,
Die in stride tiere uren
Belden wel mochten duere n.
Dr. VERWIJS , Bloeml.

II,

3) Duren . aanhouden. Wdb. op 1100FT.
Doch duyerde die storm so langhe ,
Dat him sijn herte wert so banghe,
Dat hi szwemmens woude bestaeu.
Mloep. B. II, vs. 183.

4) Bijblijven.

123, vs. 617.
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DURF —DUREN.
Die schalken hebben nu alleyn
Den voortganc, ist dat hi hem du e r t.
HILDEG. Ged. bl. 107, vs. 17.

5) Won en, verblUven.
En soo ghy u voort aen, als dus lang , wel wilt draghen,
Soo suit ghy by my duer e n.
COSTER, Thijsken Van der Schilden , 1613, bl. 3.

Ende doe hi sijn oghen ophief soe Bach hi israhel d u r e n d e ende
sine tenten bi hare gheslachten. )3ijbel van 1477, Num. XXIV , vs. 2.

6) Overblyven, Ende nyemant en d tier de van hem luden sonder
caleph , iephone soen, ende iosue, nuns soen. Ibid.
Duren op ene dine. Voortdurend over iets nadenken.
Nyemant en wese alsoe sodt,
Dat hi daer o p yet langhe d u r e,
Om te weten Goods nature.
HILDEG. Ged. hi. 100, vs. 43.

Duerende, Gedurende. Waer door een derden deel des volcks, d u e
ren de de belegeringe, in de stadt soude on-women. St.-Bijb. Ezech. V,
Eantt. 4.
Durenture, duerenture. 1) Door en door , van het begin tot het

einde.
Die .vij. ridders , willic u leeren ,
Sijn .vij. hoeftsonden principals,
Die doe regneerden altemale
Al die werelt du r en tur e.
Lane. HI, vs. 2543.
Want hi eem woude doen ter wer,
Al dur en tur e sijn coningrike.
Alex. B. III, vs. 1031.

2) Geheet en al.
Gewillechlike al d u r en t u r e
Porreden si mettier vart
Ter groter port te Susen wart.
Ibid. B. VI, vs. 126.

3) Gedurende.
Cedecias verloes die crone,
Ende bleef gevaen in Babijloue,
Ende die Joeden mede aldaer
Al durent u r e .1x.x. iaer.
Ibid. B
11.

vs. 1049
1'2
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DUREIV.—DURKE.

4) Volkomenlijk.
Omdat hi spelde al durenture
Des tonnes droem met groten love .
Ibid. B. IV, vs. 581.

5) Achtereenvolgens, de een voor,, den anderen na of gezamenlijk.
Daer na groette hi, alsict las ,
Die andre heren al durentur e.
Walew. vs. 8771.

Dureren. Met good opsieren.

Fr. adorer".

Hare haer was to menigher steden
Ghedureert met gouden draden.
KAUSLEE, Die Rose, vs. 807.

Durich. 1)

Bijv. nv. Duurzaarn , van dour.
Mijn tijt en was niet ewelic d u r i c h.
Mloep. B. II, vs. 101.
Want vrouwen minne is altoes duric h.
Ibid. vs. 4247.
Loont mit doechden die u dient ,
Soe sydi oeck een durich vrient
Ende totter salicheit gheneghen.
HILDEG. Ged. bl. 105, vs. 130.

2) Bijw. Standvastig.
Hier en is chierheit gheen soe schoen ,
Die ons bier langhe blijft ghestade ,
Anders dan die Goods ghenade,
Die blijft ons durich tonsen baten.
Ibid. bl. 192, vs. 9.
Wat si dan muren ofte haghen ,
Dat mach dan durich bliven vast.
Ibid. bl. 229, vs. 47.

Duricheit. Standvastigheid.
Hi, die heer is boven al ,
Die heeft die stat van duricheit.
Ibid. bl. 105, vs. 137.

Durken. Beven , sidderen, suizelen, wankelen.
Hem dochte datmen riep: ” vaet !"
Hi d u r k e d e als die besculdicht was ,
Al vroos hem , hi sweette als

das.

Vanden Levene ons Heren, vs. 2250.
Verschillende dialecten (zegt D r. DE JAGER in de Konst- en Laterbode

DURKE.-- DUSKE.

479

van 1843, No. 24) van de Duitsche taal kennen het frequentative d o rk e 1 e n en tor k clen, voor: eene draaiende beweging maken, waarmede

wankelen en suizelen eenige overeenkomst heeft. De Heer

VERMEULEN

dacht aan zich buigen, wegkruipen orn niet gezien te worden.

Durren.

Durven.
Gine suit niet d u r r e u volgen mi.
Lane. II, vs. 414.
Bedi durren sine vriende niet comen.
Walew. vs. 1925.

Dursten.

Dorst hebben, dors( of begeerte gevoelen. Mine side heeft

gedurst te Gode der levender fonteinen. RUUSBR. Tab. 1, 87, 25.

Durven. Behoeven. Wdb. op HO0i7. Zie ook VONDEL door v. L. III , 218.
Dus. 1) Hierom , om deze reden.
2) Zoo.
D u s maecten si hem to viiene sere.
MELIS STOKE,

B. III , vs. 62.

Sonde .j. ongeraect man ginder
D u s vele in u lant hebben kinder.
Rymb. vs. 3062.
D u s grote quaetheit ende d u s grote sonde. Bijb. van 1 477.

Dus een. Zoo, zulk , dusdanig een. Wdb. op HOOFT.
Dusant. Duizend. Rymb. vs. 4'102 en 4205.
Dusdaen, dustaen. Dusdanig.
Ondanc hebben si diet peinseu
Ende d u s d a n e loghene veinsen
Lsp. B. III, C. 15 , vs. 174.
Dust aen exemple heb wi van desen.
MELTS STOKE,

B. V, vs. 451.

Dusen. Duizend. Mloep. B. II, vs. 1253.
Dusen stond. Duizendmaal. Ibid. vs. 1261.
Dusent here. Hoofdman over duizend. Bijb. van 1477, Nuns. XXXII.
Verge,lijk hiermede

Deut. I , vs. 15.

Dusentech, dusentich.

Duizend. Ende alle die sijn sermoen ont-

finghen die worden gheloevich ende ghedoept, ende diere was ontrent
.iij. dusen ti ch. RUUSBR. Tab. II, 117.
Die hadde int geselscap zijn
Wel dusentech man.
Lane. II , vs. 32770.

Dusghedaen. Dusdanig, zoodanig. Wdb. op IIO0FT.
Dusken, Zulk een , zoodanig, dusdanig. Ibid. en Wdb, op MIEBERO.
i
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DUSSC.—DUTTE.

Dussche. Zulke. Wdb. op
Dussehen. Het zelfde als

HOOFT.

en DUSSCHF.. Ibid.
Dust. Verbasterde uitspraak voor DURST. Dorst.
DUSKE

Wel machmen niet drincken , men sou moeten dust lijden.
Constth. Juw. bl. 533.

Dustaen. Zie

DUSDAEN.

Dustich. 1) Dorstig.
-- als irk ben du s t i c h
Ick drincke.
Ibid. bl. 530.

2) Dusdanig, zoodanig , zulke. En d u s t i g e hasten soumen noch
een stoel met een kussen zetten. Comoedia Vetus , 1718, bl. 65. In de
uitg. van 1732 , bl. 88.
Dut. 1) Waarschijnlijk het zelfde als »dodden", een ongeschikt , onhandig voorwerp. Zodanige wanschapene (fiat e n des natuurs. s. COSTER
Isabella, 1619, bl. 4 van de Voorrede.
2) Twijfel , onzekerheid , en, bij uitbreiding , bezorgdheid , vrees, Fr.
»doute", Eng. »doubt".
Och., Broeders , spreeckt recht uit , en helpt my uit den d u t.
VONDEL, door V L. III, 786, vs. 1321.

Outs. Onnoozel , onhandig.
0 dwaze daad der zinnen duts en dom.
OUDAAN, Poezy, III, 431.

Dutton. 1) Twfjfelen , weifelen., wankelen of in het onzekere zijn ,
in twijfeling verdiept zfin.
Ziet hoe den Philosooph' hier sends Tafel d u t.
VONDEL, door V. L. I,

230.

Zie nog ibid. II, 493.
Mijn zwaert, aen 's Konings eedt gebonden , suft en d u t
Wat zy te kiezen sta, het eerlijck, of het nut.
Ibid. VII , 56 , vs. 335.

Zie nog STALPAERT V. D. WIELEN 't Vrouwelijck cieraet, bl. 146.
2) Zich bekonmerd gevoelen , zich verontrusten.
Ghy Christen Pelgrims, die hier d u t, en vreest geen leet
Van d'Engel Gabriel die 's Hemels vloer betreed.
VONDEL, door V. L. I, 744, VS.

2104.

3) Suffen , mijnwren , in gedachten verzonken zijn.
Siet Agamemnon komt al duttende voor uyt
Die 't seharpe stael outseheyt, dat by my went te geven.
s. COSTER, Polyxena , 1644, bl. 47.

D LUTE. —DUU I'S.
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lle Griecken dutt en en ghy d u t al even seer.
Ibid. op de zelfde bladzijde.

4) Sham. Wdb. op BREDERO.
5) Versuffen. Wdb. op HOOFT.

Duun. Duin.
Al saydement coern buten d linen
Hy soudt al prisen watmen dede.
HILUEG. Gcd. bl. 82, vs. 76.

Dueraehtich

duyraehtieh. 1) Dtturzaam.

Cederhout , 't welck

veel beter ende du e r a c htiger is, als het wilde vijge-boomen-hout.
St.-Bijb. Jes. IX, Kantt. Rijckdom ende eere is by my ; du erach tig
goet ende gerechticheyt. Ibid. Spr. VIII, vs. 18.
2) Bestendig. Die ons — — Ieert te dencken dat daer niet vast noel'
du yr achtich is in dese werelt. Levens van Plutarch us , fo . 107 , vo.

Duust.

Het zelfde als nuisT , dus duizend.
Want in vijf d u u s t jaren
Moeste tfolc al ter hellen varen.
Lsp. B. I, C. 37, vs. 85, var.

Duut,

verkorting van DEDUCT. Verrnaak, verlustiging.
In prise nidt

twint dijn d u u t.
Esop. Fab.

Duutseh,

XII, vs. 25.

latere vorm voor DIETSCH. Nederlandsch.
Hoe dese materi wort ghesocht
Ende te Latine vortgebrocht ,
Entaer nae gheset in Du u t s c hen tale.
HILDEG. Ged. bl. 45, vs. 25.

Duutsehen. Verduitschen, in de volkstaal, in de tail van het diet
overbrengen.
Al heb is menich dine ghevonden,
Dat int Latijn bescreven staet ,
Dair toe moet is nemen raet
Mit clereken , diet mi duuts chen voert.
Ibid. bl. 71, vs. 17.

Duvelheit. 1) .Helsch gedrag , duivelachtigheid.
Altoos quaet doen, dats da y e I h e i t.
Lsp. B. III, C. 27, vs. 41.
2) Duivelsche rank, in de beteekenis van erge rank.
»Lieve vrient ," die minnere seide,
p its ene gerechte d v el hei de,

Dat gi mi hier verstaen doet.
1) r . VERWIJS, Die Rose, vs. 7290.
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DUVEL—DUW1E.

Duvelie. Duivelskunstenarij, teat boos of duivelsch is.
Of daer iement van toverien
Wiste ofte van duvelie
Taalk. Mag. II, 284.
Quaet te segghene , gheloves mic,
Ne was noit el dan recite d u v li c.
KAUSLER ,

Die Rose,

vs.

6502.

Zie nog Lane. II , vs. 21446; IV, vs. 1542 en vs. 2716; D r . VERWIJS,
Die Rose, vs. 6562 en vs. 8646; MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. VIII B.
LXVI, vs. 37.
Duvelije. Duivelsch , helsch, kwaad.
Want, waer datsi mi over vueren ,
Dese da y elike ghehueren
Vanden Berge, is bleve verslagen.
VAN HEELIJ , VS.

6070.

Duvelvolen. Naar den duivel. Du verleydeste die zielen der menschen ende brenghester veel ten duve lv o 1 en. Twyspr. der Creaturen ,
Dyal. 21.
Duver. Do/fer.
Men vint duven cleene ende groat,
Die nemmermee kiesen ghenoot ;
Die wonen hoghe in nauwen gaten,
Om dat si die duvers haten.
Nat. Bl. bl. 289, vs. 1072.

Duw. Aandrijving , aanzetting. U. W.
Duwarie. Grot , hot, spelonk , onderaardsche gang.
Soe heeft hem die duwarie ghewijst,
Die mijn here Walewein sere prijst.
Walew. vs. 7933.

Duwen. Tokkelen. Dat du wen van der santorye. Pass. Wijnt.
fo . lxij , d.
Duwiere. Het zelfde als

I/MARIE.

Soe nam hi c. propheten ende

hie bracht sie 1. code 1. te gader in die duwiere n. Bijb. van 1630,
HS. I Kon. XVIII , vs. 4. Ende hebben ghevonden een groote duwiere
waer in dat eenen onsprekelijcken grooten Gigant sat.

VAERNEWIJCII, Hist.
v. Belg. 1574, fo. XX, b. Dese Riviere vervalt ofte verliest haer twee-

mael , eerst bij den bergh Taurus, in een woeste du wier e. Ibid. P. 4, d.
Ende hevet Waleweins paert ghenomen,
Ende ledet buter porten sciere
Neffens den mure in ene d u w i e r e.
W alew. vs. 5176.
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DUW IE.— DWAEN

Duwiet. Het zelfde.
In die d u w i e t woende een vrij
Deghen , voert een naen.
Seghelijn van Jher.

18 , a.

Dwael. 1) Tafellaken. U. W.
Want als het somtijts valt , uyt sonderlinge reden,
Dat in dit sinnigh werck een ander is getreden ,
En dat 'er maer een d w a e 1 op tafel is geleyt,
Ick vinde metter daet een seker onderscheyt.
CATS, door D r. v.

I, 506, a.

Zie nog Walew. vs. 949.
2) Handdoek.
Doe brochtemen hem die d w ale saen
Daer hi sine hande mede droghen sonde.
Walew. vs. 992.
Dene droech twater,, de ander de d w al e.
Fl. ende Bl. vs. 2976.

3) Tweestrijd, onzekerheid.
Wye soe langhe blijft in d w a e 1,
Dat hem die vyant trect ter dael ,
Ende in sinen claenwen crijcht , enz.
HILDEG. Ged. bl. 31, vs. 127.

Dwael (In) sijn. Verdoold , van den rechten weg afgedwaald ztjtt.
Wye dat hier of is in d w a el
Ende niet en gheloeft , wat sel hem schien ?
Ibid. bl. 161, vs. 406.

Dwaeling. Vreemde z teener.
--- Een d w a iiin g is gekomen
Uyt zee aen hare Kust : sy heeft hem ingenoomen ,
Eneas , een Trojaen , door schipbreuck daer geraeckt.
WESTERBAEN , Ged. I , 337.

Dwaen. 1) Wasschen, reinigen.
Men gaf water ende ghinc d w aen,
Ende souden gaen eten in die sale.
Walew. vs. 3108.
Men gaf water ende men d w ouch
Die hande scone vanden spisen.
Ibid. vs. 1130.
— Twater was ghereet.
Te pointe warm , code men d w e et

1 WI

D \VA EN.—D \\TAM;
Die hande scone vauder spise.
Ibid. vs. 3131.
Daer di heren aldus saten
Naden etene ende hadden g he d w e g he n,
Also hoghe liede plegheu.
Ibid. vs. 45.

Ganc ende duach dit ave in die rivire. Lev. van Jezus bl. 165.
2) Afclroogen , afvegen. RUUSBR. Tab. bl. 189, Noot.
— — — o zoete doot ! kom dw a et ons tranich oogh.
VONDEL , door V. L. I , 58 , vs. 318.

3) Flikflooien, , pluirnstrijken , vleien.
Ic sie den valscen wel ontfaen ,
Die die heren connen d w a en.
Dr. VERWLIS , Wapene Martijn , bl. 1, vs. 8.

Dwaegen dwagen. Het zelfde als

DWAEN.

Eer die priesteren der

joetscer wet die heilege gewaden ane enochten doen , eer moesten si
gedw a ge n sijn hare hande ende hare voete. RUUSBR. Tab. I, 189, reg. 9.
Dwaep. Gek , dwaas , onzinnig , onhebbelijk mensch.
Dwaes Licht , dwaes fler. Dwaallieht. KIL.

NIL.

Heeft mi di necker bracht hier ,
Of verleyt mi d w a e s fie r.
D r . VERWIJS , X goede Boerden , bl. 15, vs. 126

Dwaden. Afvegen , afdroogen.
Myn vryheyd nu erlanght , ick evenwel verplicht
My hiel te d w a de n der bedroefden aenghezicht.
VONDEL, door V. L. II , 93 , vs. 11.

Dwang. Bedwang. Alva waanende nu alles in dwang te hebben
steld' een vierschaar op, genaamt de Raadt der beroerten.

HOOFT,

Nederl.

Hist fo. 164, 24.
Zie nog Wdb. op

HOOFT.

Dwang (In). Naar gelang , in evenredigheid. Wdb. op
Dwangeloos. Zonder dwang. U. W.
Dwangeloosheidt. Onbedwingbaarheid. Wdb. op
Dwanck. Dwang. Ibid.

HOOFT

HOOFT.

Dwancklick. Met dwang , met geweld.
Soo yemant is wilt voor den Rechter dagen ,
End' u alsoo pooght uwen rock t' ontdragen ,
Veel liever laet u mantel mede gaen ,
Dan dat ghy soud' snicks dwancklick weder-staen
HUGO DE GROOT, Bewys CU. 1652, bl. 121
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Dwars. Onaangenacon , scherp. Wdb. op

ISREDERO.

Dwars (Dover). Zijdelings. Wdb. op HOOFT.
Dwarsdrift. Dtvarsdrijverij. U. W. en HOOFT , Nederl. Hist. 492, 10.
Dwarsdriftigh. Dwarsdrijvende. Wdb. op HOOFT.
Dwarsdryver. Tegenstander. Ibid.
Dwarssen. Eene dwarse richting nenten. U. W.
Dwarsstreek (Een) geven. Zijdelings besehuldigen. Wdb. op
Dwase. Logenaars.

HOOFT.

Karel es menech waerf beloghen
In groten boerden ende in hoghen ,
Alse van borderes ende oec d was e ,
Diene beloeghen van Fierabrase,
Dat nie ghesciede noch en was.
IVAERL. Sp. H. 40 . ed. IV P. I B. I, vs. 41.

Dwasen , dwasen. 1) Dimas zijn , dwaas handelen.
Seneca seit in siere schrijfturen :
" Die hem bevelen der aventuren ,
Dat si herde sere d w a s e n".
Dietsche Doctrinale, III , vs. 739.
Wijs alse dinghel die d w a e s d e nie.
Dr. VERWIJS , Bloeml. II, 79 , vs. 219.

2) Rondloopen , zonder bepaalde richting of doel voortloopen. Nochtan
heeft hem Jesus sijn scape bevolen , daer hi om sterf ; want die scape
dwasen ende dolen, ende si en soekense niet. Belg. Mus. IX , 163.
Si lieten haer Kindre dwasen int lant.
Lev. van St. Am. II, vs. 3198.

Zie nog Handel. der Am. bl. 141 ;

VAN HEELU

Voorrede van den Af-

schrijver, vs. DXXXVII.
3) Weggaan, vervliegen, in de beteekenis van verloren gaan.
Antwert , mensche, is wille di kinnen ;
Si twee dier dochtere sere minnen ,
Des eens goet es erve, dander have,
Welc van tween wildi ghewinnen ?
Bepeyst du, wies wiltu beginnen ?
Erfnesse dat en nemt niet aye,
Mer havelec goet dwaest gelijc den cave.
Vaderl. Mus. III, 251, vs. 478.

Dwaserny, dwaeserny. Dwaasheid.
dwaeserny met schoonen schijn verbloemt.
BREDERO , Boert. L. B, bi. 59.
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Dwee. 1) Zacht.
Wilt gy kaese sacht en dwee?
CATS, 1828 , I, 552 ,

c.

2) Toegevend , buigzaam , gedwee.
Onbedachte Galathee !
Waerom zijt gy nu soo d wee?
Waerom zijt gy nu soo soet ,
Voor een onbekende bloet ?
Ibid. I, 550, a.

3) Glad , effen.
Als de stroom lagh stil en d wee
Niet gerimpelt van de wint.
Ibid. I, 549, b.

Dweegh. Het zelfde ale
gewillig. Wdb. op
Zie nog

HUYG.

DWEE,

en dus gedwee , zacht , buigzaam

BREDERO.

Korenbl. I, 37;

DE BRUNE,

Zinne-Werck , 1624, bl. 254.

Dweep. Dweepachtig. Dweepe menschen , idoor to vochtige herssenen.

HUYG.

Korenbl. I, 220.

Dweerlen. Dwarrelen, rondscharrelen , zich ongestadig bewegen.
En 't Schouwburg is de plaats daar hp het meeste d weerel t.
DE BRUNE, Wetsteen, 4°. ed. 1665 , I , 48.

Doch zagh men boven al de schelpvisch weeldigh dw eerle n.
Ibid. I, 109. In de 8°. ed. I, 178.

Dweers. Gramstorig , verbolgen.
Syn dreyghementen d w e e r s en moghen hier niet ghelden.
VONDEL, door V. L. I, 109, vs. 1900.

D weersch. Dwars. MEYER.
Dweersen. Dwars doortrekken.
Die Vrouwe dweerst —

een wegh, belegert van struyckroovers.
VONDEL , door V. L. I, 383, vs. 1155.

Dweesten. Tot eenig doel geschikt maken en, bij uitbreiding : temmen , gedwee maken.
Sine hebben anders niet dan beesten
Ende ploge, daer si dlant met d w e es te n.
Alex. B. VIII, vs. 963.
— — Al dat tfolc verre en bi ,
Die wonen op die montanieen ,
Ende meest Leven bi castanien ,
Ende also wilt alse beesten,
Hen lieten si dwingen ende dwe e s t e n.

Ibid. B. VI , vs. 372.
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Dweyl. Ilanddoek. Wdb. op BREDERO , bl. 497.
Dwellen. Bedwelmen , de kluts doen kwijt raken.
Eist elfs ghedrochte of toverie
Dat is sie ende dat nil d w e 1 t.
Walew. vs. 5013.

Dwelm. Bedwelming , verbijstering.
Ferguut hi wert in dw elm e,
Ende tongemake vanden slagen .
Ferg. near het HS. vs. 4760.
Dat hi slute ends beveste
Sijn spere aen sijns ghesellen helm,
Dat hi niet te vergheefs den d w elm
En doe seinen doer die vrouwen.
Belg. Mus. V , 257, vs. 56.

Dwelmen. Door bedwelming in iets vervallen , geraken

of geslingerd

word en.
Ghi want sijn eens ingels genoot
Ende wesen des hemels geselle ,
Hoe sidi dus gedw elm et rode helle
NUIERL. Sp. H. 40. ed. III P. II B. XXV , vs. 56.

De variant heeft g h e t u nn e I t.

Dwengen. 4) Dwars overgaan.

MEYER.

2) Dwingen. Ibid.

Dwerlingh.

1) Maalstroom , slingering , omkeering van zaken. Wdb.

op HOOFT.
2) Dwarl wind.
By de cleyne clippen ginc een tocht ale van diepe sluysen,
Dees breken de groote baren, de aanwellende stromen,
Wit zijnde van vliegende schuym dat daer op eomt bruysen.
Hier op werp haer een d w e r line, twasser al vol anxstich schromen ;
De schepen craecten aen sleters.
COORNHERT , Odyss. 1606 , I , 16, v°.

Dwersdreef. Zijgang , zijdelingsehe poging om tot een doel te geraken.
Wdb. op HOOFT.

Dwersdrift. Tegenkanting, dwarsdrifverij , tegentverking , weerstand.
Ibid.

Dwerseu, dwerssen.

1) Dwars of zijdelings op iemand aankomen.

Ende alsi daer over leden
Quamen .ij. ridders ane dene side daer ,
Ende dw er s d en op hen lieden daer naer.
Lane. II, vs. 27791.
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2) Dwarsboomen , betenimeren , tegenhouden , stuiten.
Schoon Niger en Albyn de stegelreep
Aangrypen, om hem in zyn loop te dwersse n.
OUDAAN, Poezy, II, 92.

Dwersgas. Dwarsstraat. Wdb. op HOOFT.
Dwersnacht , dweersnacht. De day tusschen heden en. overmorgen.
KIL. So soude onse scout die boeten inpanden mit tweet ' scepen an twee

scatte pande, die men driven of draghen mocht dwers n acht verstanden. D r . vEnwus, De Oorl. van Bert. Albr. bl. 514.
Dwersslooten. Dwarsslooten. Wdb. op 'loom
Dwesten. Twisten , strijden.
Dus selen si moeten dwes ten
Eer si mochten van daer ontgaen.
VELTH. Sp. H. fo . 321.

Dwijnen , dwynen, dwinen. 1) Verdwejnen , te niet gaan.
Zoo d w ij n d t d'een zwarigheyd , die groot scheen in onze ooghen ,
Wanneer een grooter zich koomt leveudigh vertooghen.
VONDEL , door v. L. I, 601, vs. 17.

'Lie nog Alex. B. Il, vs. 253.
2) Weykwijnen , vervallen , verteren. Als dat dese ionghelinck hoerde
soe d w ij n d e hij ende wert siec van groten rouwe. Gesta Roman. Cap.
XXVIII.
Daerna begonste tpart van pinen
Breken , cranken , dwine n.
Esop. Fab. XLIV , vs. 16.
Die boem moet d w i n en code cranken
Als hi verliest sine branken.
Ibid. Fab. LX V.
Dwingelandery. Dwingelandij.
Die dwingelandery pleegt in eens anders wijk.
VONDEL , door V. L. II , 148.

Dwinge-merckt. Opkooper , die door zich meester van de waar te

inaken , de markt dwingt.
— — — Straft de Wett de minste Dievery ,
En gaet het vuyl geroof van dwing e-m er el: ten vry ?
HUYG. Korenbl. I, 546.

Dwinghen. 1) Knellen, drukken. De schoenen dw inghen my. rt.
Vaart schepters wel , vaart wel, vaart wel verheve throonen,
Verheve zoo , dat my van uwe steilheidt yst ,
Ghy dwin gende gewaadt ook , en te zware kroonen.
noon's Ged. 10 . 37, 26,

DWING.—DWING.
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2) Grijpen , vatten.
Doe spranc iu .1. marasch to handen
Die hert , ende die hont metten tanden
D w an cken e, ende maecten moede.
Ferg. near het HS. vs. 193.
Die coninc viel ter erden neder ,
Dapperlike spranc hi op weder ,
Ende d w an c dat swert in sijn hant.
Ibid. vs. 4777.

3) Kwellen , lastiq vallen.
Het hemelsch broodt quam drupp'len als een douw
Op dat haer niet den honger sonde d w i n gen.
HUGO DE GROOT , Bewij s , 1652, 51. 139.

Die houst d w in g he t den menschen mede.
Heim. der Heim. vs. 1286.

4) Vastklemmen awl het hart, drukken.
Si dwanckene an hare ter stout ,
Ende custene doe an siren mont.
Lane. III, vs. 12939.
Tirst dat Sine alsoe versach
Nam hine den coninc sonder vorst ,
Ende d w an ck en e an sine borst.
Ibid. IV, vs. 5030.
Hi begreep thooft ende d w a n c t an hem.
Walew. vs. 8863.

5) Bedwingen.
Nochtan suldi u selven d wing e n.
Rein. door Dr. JONCYBL. vs. 664.
Hi dwanc A thene ende Marone ,
Hi droech ook Roomsce crone,
Hi dw an c Luken ende Pise.
Alex. B. X , vs. 165 en 167.

6) Drijven , verdrijven.
Doe hebben die goddinnen ,
Jupiters dochters , die geytkens wt het gebercht g e d w o n g en ,
Op dat wy die souden brassen met vrolicke sinner.
COORNHERT, Odyss. 1606, I , 56, v°.

Dwinger. Bolwerk. Voormuur , (dat is) voor-schanse , d w i n ge ,
bollewerck , vestinge , voor-burcht wal , forteresse. St.-Bijb. Klaagl.
fermi H , Kantt. 47.
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E,
Ebbeling.

BILDERDIJK

zegt hiervan het volgende : »De ebbe op de

Vlaamsche kust gaat westelijk. Ebbeling is dus westelijk heen. Een
ander taalgeleerde is van meening, dat het terug, achteruit, en dus wijkende zou beteekenen.
Soo verr sullen sy de baeren
Die het Vlaender-vlack bewaeren
Ebbeling vertogen sien.
HUYG. Korenbl. 453.

Ebeense boom. Ebbenboom.
.XVC. edelre roden
Die ens ebeense home stoenden.
Alex. B. IX, vs. 1818.

Ebene. Ebbenhout.
Die tralie was van yvore ende van eben e.
Ibid. B. VI, vs. 124.

Eber. Ooievaar. ML.
Ebgat. Holligheid , kuil of laagte op den oever eener rivier, waarin ,
na het afloopen van den stroom , water staan blijft. U. W.
Ebruen. Nieskruid.
So dat hi eb ruen at
Ende es gevenijnt crust dat.
MA.ERL. Sp.

H. 40. ed. III P. II B. XXX , vs. 53.

Edder. Of. Eng. »either". Km. en

PL.

Edee. Azijn.
Echt hanen drec in e d e c ghesoden
Es daer op goet in noden.
Nat. Bl. bl. 321, vs. 1693 , var.

Edeken. Herkauwen. Deze vorm is een vervalschte, even als de volgende. De ware is »edericken".
Zuver heetmense, die splet voete sien
Ende bi naturen edek ens plien.
Rymb. vs. 1156.

Ed ekeren. Het zelfde.
Almeest alrehande diere
Die pleghen ederek ens maniere ,
Dats die vermaelt sine spise ,

EDER E.—EDELH
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Hebben halse van laugher wise.
Nat. Bl. bl. 42, vs. 64.
God verboot hem in der jeesten
Totene alrande beesten ,
Die de voete Sadden geheel ,
Sine waren ghesplet in .ij. deel ,
Alse den scape ende der coe.
Ooc moest e d ekeren deer toe.
Rymb. vs. 5340.

Edel. Fjn, van waarde.
Sijn haer es e d el ende goet.
Nat. Bl. bl. 80 , vs. 874.

Edelboortigh, eedelboortigh. Van edele geboorte. U. W.
Edeldom, edeldoom , eeldom. Adel, adelstand, stand der aanzienlijken , ten opzichte van rang en geboorte. Wdb. op HOOFT. Den e e 1.
d om is een magher gherechte. MEIJER, 0. N. Spr. bl. 75.
Edelen. Tot den adelstand verheffen, veredelen.
Armheyt en can ontedelen nieman
Ende rijcheyt en can e d e 1 e n yeman.
Jans Teesteye , vs. 2053.

Edelgrein. Juweel , edelgesteente.
Comt overschoone spruydt , die myn Hert can verlichten !
Myn peal', myn Ed el g r e y n, ter Weyden comt bedichten !
VONDEL , door v. L. I, 21, vs. 34.

Edelheidt , edelheit. 1) Moed. Wdb. op Room
2) Edelmoedigheid.
— — Conine here
Dor e d e l h e it ende dor ere,
Dor recht ende dor ghenade
Ontfermt u miere scads.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 66.

3) Hoogheid.
Ende bat hem dor sine e d elhede
Dat hi hem weder senden sonde
Someghen wisen van siere nude.
Rymb. vs. 18556.

4) Adel , edele afkomst.
Sint edelh eit hadde veer
Te pijnne omme die ere ,
Ende soe trac den scalken naer,,
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Die raden on hier,, nu daer,
Ende niet scelden den here ,
So es edelheit worden so swaer,,
Dat soe te clemmene heeft omma,er,,
Ende daelt in lane so mere.
Dr . vEnwris, Wapene Martijn , bl. 4, vs. 67 en 72.

5) Hoedanigheid van edelman.
Aldus verdonkert die scalke cnecht
Edele creaturen ,
Alse hi hem daer ane hecht
Ende hare edelheit verplecht ,
Dat soe laet gheduren
Bi hare den scalken surer.
Ibid. bl. 5, vs. 89.
Sint scalke droeghen overeen,
Dat neen was ja, en ja was neen,
Bode hem dat wijsheit dochte
Ende edelheit daer omme green , enz.
Ibid. bl. 5 , vs. 95.

Edelinc, edeling. 1) Eclelknaap. D r.

VERWIJS,

De Oorl. van Bert.

Albr. bl. 93.
2) Edelman.
Edelinghe hebben nu die macht
Over dat es kerkelijc goet.
Nat. Bl. bl. 71, vs. 679.
Die edelinghen sijn sheren ghewelt,
Die men houden moet uptvelt.
Heim. der Heim. vs. 1523.

Zie nog Mloep. B. II, vs. 1346.
Edelmoedig. Van, edele afkomst. Volgens

VAN LENNEP.

Mijn zoon , een dienstmaeght, uit onedele geboren ,
Spreeckt dickwijls heerlijck , en dat waerdigh is te hooreu ;
Gelijck dees dienstmaeght nu, niet ydel met haer' mont,
Maer edelmoedig h, spreeckt, en billijck en gegront.
VONDEL , door V. L. XI, 191, vs. 64.

Edelzinnigheit. Edele gesteldheid des gemoeds. Wdb. op HOOFT.
Edereeken , ederikken. Herkauwen. MEYER. Alle de beesten die
edereck en , dat es die hare spise anderwerf hercuwen. RUUSBR. Tab.
II, 167, reg. 2.
Ederen. Kransen van klemmerkraid. Soe dwancmen se dat si mit
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ed er en ghecroent om libero mosten gaen. Bijb. van 1477, II Machab.
VI, vs. 7.

Edercauwen. 1) Herkauwen. Alle dat die clauwe ghedeilt heeft
ende edercauwet inden quicke, dat suldi eten. Ibid. Levit. XI, vs. 3.
2) Overdenken. Hier staet one merkelic over to deuken ende to
ed er cau w en dat Sunte Johan Guldemont seit. w. MOLL, Joh. Brugman,
II, 334.

Edereauwine. Herkauwing. Soe hadden onse werken ghesplitte
voeten , ende oec den ed er c au wine. D r . v. vt. Prozast. bl. 60.*
Dit woord wordt bier in zeer figuurlijke beteekenis genomen.

Ediken. Zuur
Edwijt. Quid ?

of wrang worden.

Ghef dattu gheves sonder e d w ij t.
KAUSLER, De Bone vau Seden , vs. 1100.
KAUSLER zegt, in zijn Denktn. III, 345: es scheint ein altfr. eduit

zu Grunde zu liegen , von eduire. Van welk werkw. hij voorbee]den
aanhaalt uit den Roman de la Rose.

Ee.

1) Echt , echtverbintenis, huwelijk.
Gem Weduw' mocht , in 't dulle oorloghs-woen,
Haer Man op 't graff den laetsten E e-plicht doen.
CAMPH. 7630, Ps. LXXVIII, vs. 40.

Dit EE komt meestal in samenstelling voor, van daar nog ee-gade

ee-breker enz. Men vindt het ook zonder samenstelling, als : Want wir
unsse lieve doichter ind suster, Philippen, bestaidt hain zu der e e,
dat is : ten huwelijk hebben gegeven.

Ged. III, 196.

2) Volgens eene noot in MELTS STOKE, D.

1I,

bl. 233 , zon dit woord

van het Ang. Sax. ig afgeleid, ook een eiland beteekenen.
3) Verbond , wet. Noodt breekt e e, MEIJER, 0. N. Spr. bl. 42.
Dat was eyn sede in der olden e e ,
Dat men lammer unde ve
To offerende plach.
Dboec vanden Houte , Bijlage B , vs. 667.
Zie nog Mloep. B. IV, vs. 2233; H1LDEG. Ged. bl. 91, vs. 21.

4) Tijd , of vroeger , to voren.
— — — want lenge e e
Hadde elc anderen seere begheert.
VAN HEELC , vs. 5516.

Neven Ebroen staet Mambree ,
Deer Abraem woende lenge e e.
VELTH. Sp. H. I. . 15.
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5) Water.

Eebreker. Echtbreker. v. L. Glossarium op VONDELS werken , waar
de plaats onjuist is opzegeven.
Eebreuek. Echtbreuk, verbondsbreuk. U. W,
Wie met een heydens bloed zich echtlijck gaet verzellen
Doet eebreuck voor den Heer.
VONDEL , door v. L. I, 365.

Eeden. Den, eed afnemen. Te ware, dat sy ontpoortert of aflijvich
worden , soo soude de Schout voorschreven, of de ghene dien wy 't bevelen , kiesen en eeden eenen anderen Schepen. VELIUS Chroniick van
Hoorn , 1617 , bl. 22.
Eedighen. Freq. van Eeden , en dus het zelfde. U. W.
Eedstaven. Den eed woord voor woord voorzegyen. Als yemant eedt
doen wilt, sal den selven eedt by den Secretaris in forme g est a a f d worden. Kostumen der stad Utrecht, Rubriek X, Art. 11. Zie Tweede Proeve.
Eeffrouwe. Jonkvrouwe. Km.
Eegde, eechde. Egge. PL. Ware dat sake dat ieman gequetst worde
van wagenen , van kerren , van eegden, enz. Belg. Mus. VI , 298.
Eeghden. Eggen.
Off zij eeghden of si zaeyen.
Lsp. E. III, C. 26 , vs. 133, var.
Eechdisse. Hagedis. PL.
Eeehel , echel , egel , ecchel , echeldier , eccheldier. Bloed-

zuiger. Wdb. op

BREDERO.

Zie ook Dr . DE JAGER, Latere Versch. bl. 226.
Eechel. Leverontsteking. JUL.
Eechelaerde. Kleiaarde. Ibid.
Eegemael. Eehtgenoot. U. W.
Eechenen. Opdragen , toeeigenen , toeschikken. PL.
Daer omme datsi verteren
Tgoet dat hem God selve eechend e.
Lsp. B. I , C. 26, vs. 105.
Eechenis. De lies, onderlijf, pleats bij de schaamdeelen. KIL. PL. Also
suit ghy leeren hoe veel des omentums somtijts of rysen mach tot
d'inguine oft egh enis se n ende scrotum. DAVID VAN MADDEN, Bedieninghe der Anatomien , 1583, B. I, C. 5. Terwijl Lukagus vooroverhellende , de rossen met slaen en prickelen voortjoegh , en het slincke been
vooruitstekende , zich schrap zette om to vechten, zoo snort de speer
door den ondersten rant des blinckenden beueltelaers ; daer na doorboort ze
hem zijn slincke eech en is, en by tuimelt. VONDEL , door v. L. V , 357.
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De verklaring van VAN LENNEP in D. II, 748, namelijk dat dit woord
daar engte zou beteekenen , is onjuist. Er is daar ter plaatse sprake
dat Hippolytus, door zijne paarden voortgesleurd, eindelyk door eene
paal , die juist tusschen de beenen , d. bij d' eechenis inkwam , gestuit werd.
Zie ook VAN DER GOES, Ystroom, uitg. van BILD.
Hersch. B. XIV, 83; VONDELS Eneas , door v.

L.

I,

72; VONDELS

V, 362.

Eegenoot, egenoot. Echtgenoot. U. W. en Wdb. op HOOFT, bl. 467.
Eeck. Azijn. am. Een vat eeck en. Inf. bl. 398.
Eecke. Eik. RIL.
Eeckel. Eikel.

icrL.

PL. en VONDEL , door v.

L.

XI, 694 en V, 75,

reg. 6, v. o.
Eeckelaer. Snort van eik, haag-eik. Lat. »aesculus". Eeckelaer
die, de grootste van alle boomen , Jupijn ter eere opgroeit. VONDEL , door
v.

L.

V , 90 , reg. 1, v. o. Den e e c k e I a e r moet men dieper planten.

Ibid. bl. 98 , reg. 3.
Eeckelboom. Elk, eikenboonz. VONDEL, V 58; VI, 524. Lat. »Quercus".
Eeckje (Int een). Spreekwijze , welke de beteekenis had van uit-

muntend, uitnemend, voortreffelijk, puik. Wdb. op BREDERO.
Eel. Edel , adellijk. Ibid.
Eele man., Vleinaam, zoo als bij ons nog vriend, vriendje. Wdb.
op HOOFT.
Eelg. Dialektvorm voor elk.
Hercules sloech enen serpent
Bat menich hoet al omtrent
Hadde op sinen buke staende.
Alse hi si ofhouwen waende
Quam er op e e 1 g e n struke veir.
Alex. B.

vs. 1115.

Eelick. Wettig.
Want als de ghevers zien, dat veel traaghlyck verzuymen.
Hun zelfs eelick ghewin.
COORNHERT , Recht Ghebruyck enz. 1584, bl. 9.

Eellynck. Ellendeling.
Siet hier noch die verssche wooden
Van kuwaert den eellync k.
Rein. door WILLEMS, vs. 163, var.
Eeloos. 1) Ongehuwd. MEYER.
2) Wetteloos. Ibid.
Eem. Hem. Passim.
9 3*
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EEM
Hi en wilt e e m Diet verwiten dt.s.
Alex. B. VII, vs. 40.

Zie nog ibit l B. VII , vs. 470.

Eeman. Gehuwd man.
Eemennen. Hume. E.
Me'.

over gheemande lieden

F1 mach die cureyt sijn leven duere

Boca messe, dan in spire cure
Behoren; dit is een recht bescreven.
Belg. Mus. VIII, 282.

Eemdert , embder. Een, kinderspelboek,

destijds onder dien naam

beltend, gelijk men later het haneboek en dergelijken had. Wdb. op
BREDERO

103.

Eemer 1) Emmer,, u xtervat.
Des Weerelts loop is twee put-e e m e r en gelijcke.
VONDEL , door V. L. I, 211.

Ilomeer zal Tenedos en Jdaes kruin verduren,
Zoo lang als Simois zijn' e e m e r giet in 't meer.
Ibid. XI, 285, vs. 10.
2) Zeker vaartuig. Km. loch zie op EMER.

Eempt. Mier. Ende sach aldaer dese eempten ontallike veel lopen.
Destructie van Troyen, 1479.

Een. 1) lemand.

Wdb. op HOOFT.

Een netel broeyt terstont e e n diese maer en grijpt.
CATS, door Dr. v. vL. I, 453, a.

De Krimpingh dichter dan 't behoort,
Is Voorbood van eens Achter-poort.
HUYG. Korenbl. I, 730.

2) Eenparig. Ende hebben den seghel onser vors. kerken , e e n metten
seghel ons heeren tshertogen , aen desen letteren doen hangen. Belg.
IVIus. I, 24.
3) In de beteekenis van ten of tot.
Die hier in uwer Vreesen staet
Gheeft ghy e e n standaert u dare woort.
ZUYLEN VAN NYVELD, Souter Lied. Ps. LIX.

Een. deel. Eenigszins.

Passim.

Sijn oest ende es een deel verheven.
legen die zee, ende court gedreven
Reeht over tote Europe.

Alex. B. VII, vs. 1272.
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Een wech. Weg , heen. Du beveels dat is dit vole een wed'
'1477, Exod. XXXIII, vs. '12. Nog tegenwoordig hoort

leide. Bijbel van

men somtijds eweg, gaat eweg, enz.

Eenaerdig. Van gelijken aard, overeenkomstig,
Godts wil en wetten velden
Noit vonnis, noch besluit ,
Dat valsch was , maer eenaerdigh
Met Godts natuur.
VONDEL , door v. L. VII, 200, vs. 69.

Eenboldegh.

Waarschijnlijk moot dit zijn e e n v o 1 d e g h, d. i.

eenvoudig.
Doen sprat die here goede
Met enen een b o l d e g h e n moede.
BLOMM. (hula Ged. I, 110, vs, 1207.

Eencedel. Hermiet of kluizenaar.
Eendelyk. Eenzaam, naar.

Zie EENSEDEL.

In doncker foreeste in heendelicke weghen.
Der Ketivigheyt der menscheliker natueren , B. I , C. n.

Eenderhande. Zekere. PL. op CEROEN.
Eendraght. Overeenstemming, harmonie. Wdb. op HOOFT, bl. 467.
Eendracht (By). Bij overeenkomst , bij underling goedvinden. Zoo
dat bij e en d rac ht dat vuyle lichaem uyten slycke getogen wort ende
verbrant te pulver. Clerk u. I. L. bl. 39.

Eendracht houwen. In overeenstemming zijn , overeenstemmen,
de harmonie bewaren. Wdb. op HOOFT.
Eendrachtichlic. Eenparig , met algemeene stemmen. Soo eest dat
wi om aldusdaneghe onweselike saken ende derre gelike , voirtane in der
stad van Bruessel te verhuedene, e en d r achtichli c geordineert hebben,
ende ordineren , dat enz. Belg. Mus. X,

ill.

Eene. Eenig.
Noyt en heb ick tot op heden
So veel soete lustigheden

In een eene plaats alleen
Oversien, veel min betreen.
Taalgids , 'achtste jaarg. bl. 19.
Zie nog ibid. VII, bl. 283.

Eeneliek. Eenzaam.
Si plach to woven eenelic k.
Mlocp, B. , vs. 1892.

Bonen lijck (Op), op eenen Eick.

Op eons, vtotseling. Maer by
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wijst op het liehaeni Christi (seyd hy) het weleke aldaer wesen sal o p
n en en I ij c k, son haest als hy de leste sillabe uyt sal hebben gosproocken. MARNIX, Byen corf,, 1645, b1. 74. So sonde by van stonden aen
p e e n en li c k , twee dingen te samen dencken. Ed. van 1569 , f o. 125. ro.
Eener. lem and. Ick ben vrolick over awe toesegginge , als e en e r
die eenen grooten buyt vint. St.-Bijb. Ps. CXIX , vs. 162. Daer was niet
e n er die hem dorst verwacbten p ooh bij hem comen , om hem te verslaen. Plutarchus, 4644, f0. 91, v°.
Zie ook St.-Bijb. Genes. XLIE, vs. 27 en VONDEL , door v. L. II, 18.
Eenhuyslickheit. Eenzaamheid , stilte.

Cluysw. hi. 4.

Eenig. 1) Eenzaarn , alleen .
Vertrecken wilt Vriendin laet my wat eenigh blijven.
J. J.

COLEVELT , Hartoginne van Savoyen, 1634, bl. 57.

Ick houde beter dat men siet
Wat hier en weder daer geschiet,
Als dat men eenigh sit en sat.
CATS, door Dr. v. V.L. 1, 352, a.

Ick gingh eenigh door de weyden.
Ibid. I, 592, a.

2) Albert, nainelijk in de beteekenis van niemand antlers.
Siet Eva, van der slangen
Met listen omgevoert en in der haest gevangen,
Sy eenigh bracht, eylaes ! de werelt in de pijn.
Ibid. I , 499 , b.

3) Eensyezind.
Weest e e n i g Ii onder een en yder lief-getal.
Ibid, I , 566 , a.
Want siet in Senigh zijn , daer zijn ow vaste banden.
Ibid. I, 913 , b.
Eeni.gh (Een). Een enkel ding , eene enkele zaak.
Ben eenigh schort bier aen , dat d'aenslagh blijft verholen.
VONDEL , door v. L. X , 644 , vs. 1066.

Eeniger slachte , enigher slacbte. Eenigerhande.
Noit en hordic man gheprisen
In enigher slac ht e wises,
De van vianden quaet sprat gherne.
MELIS STOKE, B. IX, vs. 694.

Eenigheid, eenieheyt. 1) Eenzaantheid. Wdb. op HOOFT en op BREUERO.
Hoe wel nochtans hi liever had bi hemselven in enichede te dienen
den oppersten Conine. VAN BRAn. Die exc. Cronike, Antw. 1530 C. XIX
Eenigheit had alle paden
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Allom dubbel veil besett ,
Stilte doock in tack en bladen ,
All' de winden in haer •bed.
HUYG. Korenbl. I, 30.

2) Eendracht, eensgezindheid. Wetten, die de Overheydt tot onderhoudinge der burgerlicke een ig heydt — — — maeckt. St.-Bp. I Petr.
IT, Kantt. 34.
Wie Eenigheit en Godtsdienst mint.
VONDEL , door v. L. VI , 77 , vs. 7.

Zie ook ibid. VII , 59 , vs. 444.

3) Eenheid , onverdeeldheid. De verborgen eenigheyt van Jesus
— met zijn Kercke. Ibid. I, 346.
Eenighertier. Eenigerhande. MEYER.
Eeninge , eninghe. 1) Samenkomst , samenzWn. Want de heere ende
de stad op morghen , omtrent der tweeder ueren nader• noenen, besitten
sullen een eninge op de ghene die houden ende leven op vrouwen van
]ichten leven, enz. Vaderl. Mus. III, 57. Dat ierste were dat God gherneenlic werct in alien menschen, dat is dat hise alle ghemeenlike roept
ende noet te sijnre eninghe. RUUSBR. Brul. bl. 204.

2) Vereeniging. Ende al eest dat sy ghevoelen , in haren minliken
aencleven , eninghe met Gode , enz. Ibid. bl. 213.

3) Toenadering , overeenstemming. Siet aldus hob is u ghenoemt vijf
partien van sonderen, die al werden in gheroepen toter eninghe
Gods. Ibid. bl. 206.
Eenckelen den zangh. Variaties op eene zangwjjze maken. Waer
toe dient het den zangh wel te eenckelen en doof to blijven by een
zoet accord. DE BRUNE , Banck.-Werck , 1660, I, 467.
Eenken. Aas. U. W.
Eencoren. Eekhoren.
Vat watervar, dat butseel
Ende dat e encore n.
Rein, door D r . JONCKBL. vs. 1864.
Guessules es een dier
No wreet, no lel , no onghehier.
Bi watere eest to menegher stout.
Meerre eest dan die muushont,
Ende minder dan te en c ore n.
Nat. Bl. bl. 136 , vs. 1902.
Eenlick, eenlijc. l) Eenzaam.
lIi hadt op corn belch gedIrgro ,
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Verne uut alien wegen,
Daer het eenlic was genoech.
Rein. door WILLEMS, vs. 883
— — — Ene vrouwe guet,
Die schone was ende wail ghemoet ,
Edel ends van guede rijck
Ende plach te wonen eeuelic k.
Mloep. B. I , vs. 1892.

Zie nog

MAERL.

Sp. H. 4". ed. I P. IV B. XXIX , vs. 32; Alex. B. VII

vs. 484.
2) Alleen.
Die striden most al eenlike
Dus jegen .11. graven rike ,
Die vroemste beide die men west.
Karel de Gr. Fr. II, vs. 3966.

Eenlingh. (Al). Geheet atleen.
Eude vorder ontecti hem niet ,
Sonder dat hi al eenlinge
Wilde nu ter vergaderinge
Re Wincestre varen te hunt.
Lane. IV , vs. 593.

Eenmoedig. Eensgezincl , op de zelfde tvijze bezield.
Maur sijtghe eenmoedigh tot het tegendeel gesint ,
En 't lesschen deser vlamme.
VONDEL , door V. L. II, 611.

Irk Kaiu voorhiel of, ale ick myn lamm'ren dracht,
Hy d'eerst'linghen zyns oegsts oock t'off'ren was bedaeht.
Ick had gehoor, wy twee een mo edigh ons verspraecken ,
En de'en one giften op een tweeting heuvel blaecken.
Ibid. II , 25 , vs. 9.

Vergelijk Iiierniede ibid. VIII, 3'14, vs. 365.
2) Gelaten.
Eeninoedig en outlast van angst en vreezen.
OUDAAN, Poezy, 371.

Om het leeven , dat wy leeven
Becht e e n m o e d i g h door te streevem
Ibid. IV , 174.

Eenmoedigheit. 1) Eensgezindheid.
2) Gelatenheid.
Eenoode, eenode, enode. Eenzame , afgelegen plaats. Km.
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EEN00.—EENPA.
Liede met kindren ende met wiven
Lieten hem in die e n o d e driven.
Rymb. vs. 18906.

Eenpaer. 1) Eenparig , gezamenlijk.
Edel Princesse om Troyen te ghedinckene
Worden u ghejont dese ghiften eenpae r.
Handel der Am. bl. 23.
Mijn kinderen sterven van hongher eenpae r.
Diversche Refer. wt Holl. en Zeel. 1582, bl. 4.
Deylt den armen van t'gheen dat ghy hebt e e n p a e r.
Ibid. bl. 43.

2) Hoe ook genaamd.
Maer Sichaeus eerste liefde , trouwe verbont ,
Hebb' ick ghejont met reynder herten eerbaer,,
Gheenen man meer te bekennen eenpae r.
Handel der Am. bl. 32.

3) Te gader,, tevens.
Ghedenckt dat ghy , ads een vader en Godt eenpaer,
Over de sondaers veel bermhertigheyt debt ghedaen.
HOUWAERT , De vier Wterste, bl. 192.

Zie nog ibid. bl. '221.

Eenpaerigh. 1) Voortdurend, onophoudelfjk, gestadig.

Wdb. op HOOFT.

Eenparigh d'een verschijnt en d'ander.
VONDEL, door V. L. I, 398, vs. 169.

2) Gelijk , regelmatig. Wdb. op HOOFT. De staf is schoon van koperen
beslagh , en eenparigh van quasten. VONDEL, door v. L. V , 55. Het
lijf is e en p ar igh gespickelt. Ibid. V, 123.
Vergelijk hiermede OUDAAN, Poezy, III, 517, en VONDEL, VIII, 162,
vs. 118.

Eenpaerigheyt, eenpaarigheit. Gelijkheid, regelmatigheid.
op HOOFT.

Eenpaerlike , eenparlike, eemperlike. 1) Geregeld. Ibid.
2) Bij voortduring , zonder ophouden , aanhoudend, voortdurend
Waleweine hi lettel spaert
Maer eenparlike sonder faelgen
Slouch hi up hem. Vijf hondert maelghen
Bede hi vliegheu in dat pare.
Walewein , vs. 9925.
Si quamen bi enen bench ghevaren ,
Daer een lasers mall in lath,

Wdb,
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EENPA.—EENSE.
Ende e enp a e r l i ke daer te voren plach.
Dboec vanden Houte , vs. 458 , var.
Ende plach bi daghe ende bi nachte
Inden tempel te zijn e e m p e r 1 i k e
Inden dienst van God.
Lsp. B. II, C. 17, vs. 35.

Zie nog KADSLER Die Rose, vs. 5770.
3) Alyemeen.
Ghy stelae cen wijs en wet een p a e r1 ij e k
Voor alle uw wetgezinde.
VONDEL , door V. L. VII, 451, vs. 21.

Eenradeghen. Door raad te plegen met anderen of met zich zelven,

tot een besluit kornen. Van din daghe vorwert so bleven si gh e en radegt
in din, dat sine doeden souden. Lev. v. Jezus , bl. 174. In din daghen
SO was nakende de' tyt van sire passien , ende dar online so gh ee n-

raed e g d e hem Mc met vasten wille , te gane te Jhrliu wert. Ibid. b1.175.
Eenrehande. Een, een zekere, eene soort van. Die — — coninc
-- ontboet e e n reh ande geestelike. Pass. VVijnt. 1480 , f°. CXX1, b.
In karolus -- tyden -- soe was een eenrehande clerck. Ibid. d
Zie nog D r. VERWIJS, Wap.-Mart. III, 159.
Eenrins , eenrints. Eigenzinnig, stijfhoofdig. Wdb. op BREDERO.
Zo dat wy als verrokt , verwoed , e e n r i n s, onralijk ,
Een ander als ons zelfs opt allerhoogst zijn schalijk.
SPIEGHEL , Hartsp. 1614 , 11 , bl.

Eenrinstigh. Het zelfde. Wdb. op BREDERO.
Eenzaam. Verlaten, van alles verstoken.
Ziet hoe die Lusthof is verkeerd in een woestyne ,
En herbergh van 't gediert' waer in ick een z a em quyne.
VONDEL , door V. L. I , 723 , vs. 1448.

Een.saementlyk , eenzaamentlyk. I) Te samen, onafgescheiden.
Wdb. op HOOFT.
2) Benevens. Ibid.
Eensdaags. Op zekeren day. Wdb. op BREUER°.
Eensedele. Kluizenaar , hermiet.
Doe sprat die eensedele:
Met mi wert u evele
Vergouden u cappelaen ,
Die ghi verloret , here Brandaen.
BLOMM. Ondvl. Ged. bl. 109 , b.

Die ee rr s edel dat paert siende, verwonderden wat dat mochte wesen •
Twyspraeck der Creaturen, Dyal. 59.
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Zie nog Dr. v. lit. Prozast., bl. 261 en BLOMM. Oudvl. Ged. bl. 103, a.
Eenzeedigen. Eenstemmig denkenden. Wdb. op HOOFT.
Eenzeedigheid , eenzedigheid. Eenstemmigheid.
E en z e di g h e i d, voor al , kan veel gequel verzoeten.
OUDAAN , Poezy,, II , 332.

Eensch. Eens. Wdb. op HOOFT.
Eensgancx, eensgancks. Op eens , plotseling, eensklaps.
Telemachus dit hoorend' , heeft hem e en s g a n e k s ghewent
Om zijns liefs Vaders vvoort te wesen ghehoorsaem.
COORNHERT , Odyss. 1605 , II , 96.

So dat hy e e n s g an c x sprack tot sij nen sone weert.
Ibid. bl. 180.

Eensijde (Aen d') rakers. Van kant raken , ophouden te bestaan ,
te niet gaan. Veel Burgers van de verwonnen partye , begonn en de
hoofden weder op te steecken , en spraken stoute woorden : als dat de
Grauwe hoeden wel haest a e n d'e ens ij d e soude r a ken, enz. vEmus ,
Chroniick van Hoorn , 1617 , bl. 71.
Eensinnigh , eensinnig. 1) Eigenzinnig. Andere bevondt hy te
zijn oude versufte wijven , vol eensinnige en spoorbijstere grillen.
HEEMSKERK ,

Bat. Arcadia, 1662, bl. 63.

2) Eentoonig , dewiji de pronk, waarvan hieronder gesproken wordt ,
altijd in den zelfden kraakzindelijken toestand verkeert , zegt

CATS :

Meest al ons vronwe ..volck is al te seer genegen
Eensinnigh huysgepronck in alle dingh te plegen.
CATS , door D r . V. VL. I, 477 , b.
Eensinnigheit , eensinnigheit. Eenstemmigheid, overeenstemming.

Wdb. op

HOOFT.

Dat een ongebonden Staet
Van verschrickte Batavieren
Tegen 't dier als seven dieren
En all 't overberghs geweld
Sijn' eensinnigheit gestelt,
Hebb' gestelt met sulck bedij en , enz.
HOMO. Korenbl. I, 213.

Eensloefs , eens loefs, fens loefs. Rechtstreeks, regelrecht. Wdb.
op BREDERO.
Men heeft dit woord , waarvan de verklaring door D r . DE VRIES in zijn
Warenar is uiteengezet , wel eens veranderd in eens loegs en in eens
loops. Zie o. a. Bellamonte ofte de Minsiecke Jotter, 1689, hi. 17; FOCQUENBROCH ,

en bl.

1709, bl. 71 ;

JAN ZOET ,

Cornelia Bentivogli , 1630, bl. 27
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EENSS.—EEN WIJ.

Eenssins. Met eenen zin , algemeen.
Ben s s i n s men my verzocht voor opper Admiraal.
GROEBE Versch. Ged. I, 169.

Eensslaeghs. Eensklaps , plotseling.

U. W.

Het slaet den loozen Arts 't hoef-yzer voor den kop ,
Dat by ter aerde light e e n-s 1 a e g h s met eenen klop.
VONDEL , door V. L. I , 411, vs. 16.

Eentelick , eentelijek. Eenzaam.
Maer sal ick jonge vrou mijn soete tijt vertreuren
In eentelick gepeyns?
CATS , door Dr. V. VL. I, 267, a.

Eentieh. Een,ig, afgezonderd.
Het isser geweldig stil to woonen op het bagijnhoff
Soo eentig, men hoorter niet veel woelen of rasen.
VAN SANTEN , Van 't Een op t' aer,, 1624, bl. 5.

Eenvoud, een.vouwde. Eenvoudig. Wdb. op HOOFT, bl. 467.
d' Eenvoude Godsdienst plaegd met moord-geweer en stocken.
VONDEL , door V. L. II, 569 , vs. 2.

Ach , ath , eenv o uw de rust der hardren laagh gezeten ,
Die luttel van 't gezwind ramps overromplen weten.
HOOFT, Ged. fo. 30.

Eenvoudigheit. Bediening

van an, ambt door elken geestelijke.

Wdb. Op HOOFT.

Eenvuldieh, eenvuldigh.

Adj. 1) Eenvoudig, niet hoogdravend.

Daar me besloot Oom-Jau dit cort e env n 1 di ch Liet.
VANDER VEEN , Zinneb. bl. 399.

2) Eenvoudig, onnoozet. Wdb. op

BREDERO.

Hi dunct mi eenvuldieh als een kint.
Vanden Levene ons Heren , vs. 2550.
Deze woorden verrourwden het hart van een eenvuldigh meisken.
VONDEL, do or v L. IV, 215.

3) Oprecht.
Mijn wandel was in 't midden van mijn hot
Onnozel, net gestelt op uwen lof
Mijn hart en geest eenv uldig h.
Ibid. VII, 454, vs. 9.

Eenvuldieh, eenvuldigh.

Ad v. Zonder nadenken , zonder achterdocht.

Onnoosle tortelduif, helaes , ghy spreeckt eenvuldig h.
Ibid. IX, 271, vs. 543.

Eenwijeh, einwig, ewijoh. Strad

van een tegen een, tweegevecht,
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Daer naer, alst ten campe quam
Ende men den eenw ij e h aner qm ,
Wae in twifele e1 ke scare
Langhe , wie int seoer.te ware.
MAEEL. Sp. H. 4 0. ed. I P. IV B. XXXIX , vs. 46.

In dien ewych van hem beiden
Mocht men grote dade sien
Van hogen Ridderscape gescien.
VELTHEM. Sp. H. P. 159.

Zie verder VAN HEELU , vs. 5528; Limb. B. VI, vs. 4141.
Eenwille. Quid? Bi wilen mochte ghescien dat dese verlichte mensche mochte werden geeyscht sonderlinghe vanden gheeste Gods yore
een dine to biddene, yore enen sondare, ofte y ore ene siele , of yore
enighen gheesteliken orbore , alsoe dat de mensche wel rnercte ende
proefde dat ware een were des heylichs Gheests, niet crijch , noch
eenwille, noch nature. RUUCER. Brul. 115, reg. 25.
Eenwillich, einwillig. 1) Eigenwillig , eigenzinnig. Dese menschen
sijn oec altoes gheestelic hoverdich ende een wi 'lie h. Ibid. bl. 171 ,
reg. 10. Karitate wilt al hebb3n dat si begheert; nochtan en wilt si
niet crighelee noch eenwillich sijn. Ibid. bl. 115 , reg. 2.
2) Overeenstemmig , gelijkwillig. Ende also wert hi met Gode eendrachtich ende eenw i 11 ic h. Ibid. bl. 206 , reg. 11. Zie nog D r . v. VL.
Prozast., bl. 356.
Eenwillicheit. 1) Eenpotrige verstoktheid. Sine oghen sagen die
e en vv i 11 ic h eit ende die quaetheit der Joden. RUUSRR. Brul. hi. 16 ,
reg. 8. Noch doeghede Christus gheestelic, ane der sielen , vander
versteinder eenwillicheit der Joden ende der gheenre diene doden.
Ibid. reg. 21.
2) Hoofdigheid. Toernicheyt, hertneckicheyt, eenwillic hey t, eyghen
goetdunken, enz. Stemmen, bl. 84.
Zie nog ibid. bl. 112.
Eer. Voorheen, eertijds, vroeger. Wdh. op HOOFT bl. 467.
Ende hi genas eer iet lane
Als gesont als hi was e e r.
Lev. v. St. Fr. vs. 8273.
Eer. Koper. Zie EERE.
Eer. Liever.
Wildi gaen met mi , is sel u toghen
Selke bloemen , dat ghi met uwen oghen
Ne "saghet bloeme no rose Me ,
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Die ghi e e r sout sien dan die.
Fl. elide Bl. vs. 2996.
Eer. Haar of hull, Passim. Zie

EREN.

Daer quam selc die e e r street
Dat hi stille had geseten.
VELTH.

Sp. H. f°. 378.

Eer yet laugh. Weldra, binnen kort. Wdb. op BREDERO en Walew.
vs. 1352 ; Limb. B. IX, vs. 976; VELTH. Sp. H. fo. 105.
Eer nemmer. Voordat. Eer n e rim m e r die bane singt tuewerf,
souttu myns driewerf Ioegchenen nog heden. Lev. van Jezus, bl. 221.
Eer wel. Weleer,, vroeger,, voorheen.
Swijcht herte en verdraecht, dit is ja tijtverdrijf
By tgeen ghy eer w el leet, doen de Ciclops het lijff
Vulde met u ghesel.
COORNHERT , Odyss. 1605 , II, 115.

Eer (Een lettel). Zoo even.
Si heeft ghelesen
Al desen nacht haer boekelkijn
Om uw langhe lijf,, dat ghi most sijn
Met even in de werelt vorwart sneer ,
Ende sij bleef slapende een letter eer
(d.

Zij viel zoo even in slaap).
Fl. ende Bl. vs. 3226.

Een lettel eer, doe ic was op ghestaeu
Ende ic om water sonde gaen,
Riep icse, eer ic hare cameren laet.
Ibid. vs. 3261.

Eerder. Vereerder. Wdb. op ROOFT bl. 468.
Eeraehtich man. Man van eer.
Ber achtich man in anxenen levet
Als hi bidden moet, dat men hem ghevet.
KAUSLER , Die Rose,

vs. 4585.

Eeraehtieheit. Eerzaamheid, deugd.
Dat derde point vanden drien
Dies die dichters sullen plien
Dat is eerachtichede.
Lsp. B. III, C. 15, vs. 221.

Eerbaer , eerbair. Eerwaardig , eervol , loffelijk.
Hi was een e e r b air goetlic man,
Van Rome eens vromen burghers kijnt,
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Van mannen en vrouwen wail ghemint.
Mloep. B. I, vs. 2524.
Die een had enen jonghen zoen ,
Die guet was, e e r b a e r ende schoen ,
Ende was gheheten Pyramus.
Ibid. B. II, vs. 970.

Zie nog ibid. vs. 2623 en vs. 3932.
Eerbaerheit. Wat eerlijk, wat loffelijk is.
Op sulke dinghen , die nyder wacht ,
Waer datmen e e r b a erheit sal scaffen ,
Altijt hoe hise mach ghestraffen.
Ibid. B. II, vs. 891.

Eerbiedelyk. Eerbiediglijk, met eerbied. Wdb. op

HOOFT.

Eerbieden. 1) Eerbiedigen.
De kinder-tuchteren , die geen gelijck en lijden,
Eerbieden sijn onthoud.
HUYG.

Korenbl. I, 150.

2) Aanbieden. Zie ERBIEDEN.

Eerbiedenis. •1) Eerbewijzing. Wdb. op HOOFT en U. W.
2) Onizag. Ibid.
Eerbieding. Eerbiediging , eerbied, ontzag. U. W. Met eerbiedinge
voor sijne Majesteyt. St.-Bijb. Openb. VII, Kantt. 16.
Zie ook HUYG. Korenbl. I, 620.
Eerden (Bringhen ter). Begraven.
Daerna sullen wise bringhen
Den lichame ter e e r den met ere.
Rein. door Dr. sorrocEL. vs. 433.

Eere

(Ter).

Loffelijk , sehoon , uitmuntend, voortreffelijk.

Zo, heeft ze een broer die kapitein van de dragonders is! o, dat is ter eeren!
Krispyn Dragonder, bl. 29.

F. RYE:,

Het is ter e e r en dat een man zelf zyn eigen fortuin maakt.
De Vryer Kamenier,, bl. 19.

Zie ook

F. RYE, De Dobbelaar, bl. 67 en L. VAN DEN BROEK

De huwe-

lijken bij geval , bl. 29.
Eere , ere. Metaal , doch meer in het bijzonder koper.
Daer was ghegoten inne ,
Met meesterliken sinne,
Van copere ende van eere,
Menegerhande diere.
131.01111.

Oudvl. Ged. 1, 114, vs. 1597
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Ende aanbeedden een calf ,
Datsi van eere gbieten daden.
Lsp. B. II, C. 36, vs. 619.

Die capittele van desen colummen die selen , sonder e e r , altemale
selveren sijn. RUUSBR. Tab. I, 17, reg. 2.
Zie voorts ibid. I, 33, reg. 2; Lsp. B. II. vs. 1622; VAERNEWIJCK,
Hist. v. Belg. 4574, fo. 447, b.
Eere hand. Rechterhand, volgens Prof. DAVID.
Al daer die keyser Octaviaen
Te sire eere hand stoat vro ende blide
Bode Anthonis an dandre zide.
Rymb. vs. 20789 , var.
Mijns bedunkens is eere bier niets anders dan het lidwoord een.
Boren, eren. 1) Ploegen , beptoegen , landbouwen. Ende gaff hem
iij c juck ossen sender koerden ofte ander reescap, om daer mede te
ploeghen, te e r en ende te saeyen dat lant inder woestinen. Fasciculus
temporum, bl. 1 j.
Men gaet dan e r e berch ende dal
Metten stieren over al.
Broeder Gheraert, Nat. vs. 1041.
Voor wie by zweet , en ackers e e r t en bouwt.
VONDEL , door v. L. V , 691, vs. 126.

Zie ook MAERL. Sp. H. 4 0. ed. I P. II B. XLII, vs. 39.
2) Sieren opsieren.
De Goden die het hayr met gout en peerlen eere n.
VONDEL , door V. L. II, 34, vs. 17.

Eerentfest. Achtbaar. U. W.
Eerhan.de, erande. Eere soort van. Ende sine spise dat waren
eerhande spelthanen ende boschhoenech. Lev. v. Jezus, bl. 22.
flee heeft men in ouden stonden
Eerhan de vole met sterten vonden.
Nat. Bl. bl. 31, vs. 378.
Era nde kernel cursarijs
Es die men heet dromedarijs.
Ibid. bl. 68 , vs. 606.
Eerigh. Eervol.
Jou luck , dat voorhanden is , is e e r i g h en smeerigh.
S. KOLA(, Malle Jan Tots boertige vryery, 1662, bl. 4.
Eerine. Metalen of van tnetaal.
Doet op u e e r i n e poorten.
Lsp. B. II , C. 36 , vs. 1617 , var.
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— oock is ontsloten
Dien nacht van t' selfs een e e r i n deur gesloten.
VAN MANDER , Olijf-Bergh, 1609, bl. 80.

Eerheit. Boosheid, gramschap , toorn.
So es die tonghe goet bedwongen,
Daer so in mochte sijn ontspronghen ,
Om to ontlockene eenighe e e r h e i t.
Lev. v. St. Am. II , vs. 3083.

Eerlang , eer lang. Dit woord , dat thans voor weldra gebezigd
wordt, had vroeger ook de beteekenis van onlangs , niet Lang geleden.
— — — Oock bidde ick , die eer lang
Hier aenquam , geensins voor mijn vaderlant en wave.
VONDEL , door V. L. XI , 463, vs. 663,
Den Bidder Theodoor heb ick eerlangh bevolen
Te letten op 't gelaet.
J. VAN ARP , Chimon. 1, 1.

Eerlijek , eerhek , eerlec. Adj. 1) Edel, achtbaar. Wdb, op

HOOFT.

Joseph, die -van Arimathea was, een eerlick Raetsheer. St.-Bijb. Mare.
XV, vs. 43. De Godsdienstige ende eerlicke vrouwen , ende de voornaemste van de stadt. Ibid. Hand. XIII, vs. 50.
2) Deftig. Hugo de Groot, gheboren An. 4583, van eerl ij c k e
Ouders te Delft.

W. VAN GOUTHOEVEN,

Chi, v. Holl. bl. 225.

3) Aanzienlijk. Doch Balac voer noch voort Vorsten te senden, meer
ende eerlicker dan die waren. St.-Bijb. Num. XXII, vs. 15.
4) Vereerend , tot eer strekkende. U. W. Dat, voor eerst, het maken
van den voornoemden Steen-Wegh insonderheit den Hage ende sijne
Overigheden in der tijd e e r lick ende tot over alle tijden roemelick
soude wesen.

HUYO.

Korenbl. I, 425.

5) Lofwaardig.
Vr.

Kan Godt oock alles doen, en is by wel so krachtigh

Antw. Al wat hem eerlick is; daerom heet by almachtigh.
HUGO DE GROOT , Bewijs , 1652, bl. 108.
Si wouden dor die ere vanden lande
Werender hant haer lijf verliesen
Ende een eeriec inde kiesen.
Dr. VERWIJS , Bloeml. I , 149.

6) Betamelijk.
Sy wacht horen man quanshuys ;
Twaer hoir eerliker, bleefsy thuus.
Mloep. B. IV, vs. 1944.

H.

14
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Eerlijck, eerlike, eerlicken.

Adv. 1) Prachtiglijk, met groote pracht.

Daer nae ghaf die Grave van Gelder desen Wilhelm zijn dochter,, daer
van die bruyloft seer eerl ij c k binnen Staveren gehouden is geweest.
GUIC. fn. 478, b.

Zie nog Alex.

VII,

vs. 593 en Dboee Vanden Houte, vs. 627 volgens

het HS. S.

2) Met eer,, eervol, Ende toe tooth die Bisschop over in dat Vriesche
heyr , daer by eerlicken ontfangen wort. Goudtsch Kronycxken , 1663,
bl. 26.
Zie nog Alex. V, vs. 1050.

3) Met onderscheiding.
Ende Nichodemus
Ontfincken e er 1 ij c in sijn hus
Lsp. B. II, C. 36, vs. 1134.
Zie ook ibid. B. II, C. 48 , vs. 4078.
Eerlycheit , eerlicheit. 1) Heerlijkheid.
Dye daeg'raet sietmen lichten
In voller eerlickheyt.
Constt. Jaw. bl. 117.
Mijn gel verlanght by nacht en dagh
Om weer to Bien uw E er 1 ij c h e de n.
WESTERBAEN ,

Ps. 63,

VS.

2.

2) Verheerlijking. Tot prijs ende eerlickheyt van Godts hoogen
naem. St.-Bijb. Deut. XXVI, Kantt. 17. Jesum Christum, wien alle lof
prijs ende eerlickheydt toecoemt. MARNIX, Bienkorf, 1569, f5.378, vo.

3) Vereering.
Die Senature van der stede
Wilden , omme haer e er 1 i e hede,
Den vader cede Titus mede ,
Na die custume van der stede,
Elkerlike doen ene feeste
Van zeghe.
Rymb. vs. 34378.

Eermode. Armoede.
le saelt u secgen over waer ,
Dies es leden seven jaer,,
Dat is onderginc van gode:
Doe dwanc mi so dee rmo de,
Dat is ne wiste wat verteren.
Lane. II, vs. 42684.
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EERINE ,
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dus metaien of van lnetacd ,

koperen of van koper.
Torren ende mure maecti mede
Ende cern e poorten ane die stede.
Esp. B. II, C. 48, vs. 1165, var.
Berne n poorten hadde si hondert.
Ibid. B. I, C. 41, vs. 87.

Ende ghi suit Baer toe maken eerne vaten , die asschen in tontfane.
RUUSBR.

Tab. I, 28, reg. 3.

Men leze bier over na Lsp. Gloss.
Eernstaftig. Ernstig. Achab beveelt hem eene eernsta ft ige antwoorde to geven. St.-Bijb. I Kon. XXII, Kantt. 27.
Eernste, aernst. Ernst.
In weet of si in spele,
Of in eernst e seiden dat.
MELIS STOKE , B. IX, vs. 683.

Eernstelick. Ernstelijk. Ende ick en hebbe het aengesichte des Heeren
niet e e r n stlick aengebeden. St.-Bijb. bij VAN wouw,, I. Sam. XIII,
vs. 12. Ick hebbe u aenschijn eernstelick gebeden. Ibid. Ps. CXIX ,
58.
Eernstich. Ernstig. Vande zijde der rivieren der Moren sullen mijne
eernstige aenbidders mijne offerhande brengen. Ibid. Zeph. III, vs. 10.
Eernsticheyt, Naarstigheid, ijver. Daerom sullen wi mit acre e e r nsti cheyt haesten, dat enz. Stemmen, bl. 51.
Eeronthout. Ik meen uit de lazing van de onderstaande plaatsen
to mogen opmaken , dat dit woord het best door ons adjudant of sehildknaap kan worden wedergegeven. Als sijn eygen eeronthout dat bescreven hadde, ende namaels dat selve der princesse overgegeven. VAN
DRAB.

die exc. Cron. 1530, E iij, a. Aldus heeft die prince minlic van

sinen vader Keyser Frederic oorlof genomen , ende is in torten dagen
met sinen eeronthout op die reyse geslagen. Ibid. E iij , b. Des
Campioens eeronthout riep wt wie met sinen here campen wilde
lijf om lijf. Ibid. f iiij , d. Dye princesse seyde : Heer eeronthout,
ick hebbe u reden wel verstaen. Ibid. j ij, a.
Eers. Achterste.
Ay, hoort wat di knape doet !
Boven de want, onder tat,
Tenen gate sijn e e r s hi in stac.
Belg. Mus. X, 74, vs. 168.

Eersaem. 2) Eerbiedwaardig. Die priester ontstac die vieroec in
44*
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(tot) een teyken , dat dat was een e e r s a em, wardighe offerhande.
Dr. v. vL. Prozast. I, 91.
2) Braaf , goed , eerbaar.
Daer henck die eersaem hoefsche knape,
Alle der werlt te aencape.
Mloep. B. I, vs. 2593.

Eersalich. Onbesproken , vol eergevoel.
Der minnen craft, die wonder drijft ,
Lach him so duen in sinen moat
Van eenre die schoon was ende goet ,
Eersalich ende oec rijck.
Mloep. B. II , vs. 3928 , var.

Eersamelijc. Eervol , met onderscheiding.
Doe trac hi metter vaert
Heymelike te Vrancrike waert
Tote Kaerle den coninc,
Diene eer s am el ij c ontfinc.
Lsp. B. II , C. 49 , vs. 18.
Eersamel ij c groete hise zaen.
Ibid. C. 55, vs. 64.

Eersamheit. Heerlijkheid. Daer es macht ende rijcheit ende grote
e e r s a mhei t. Dr. v. vL. Prozast. I, 64*.
Eersamich. Betamelijk, overeenkomstig de eer, braaf.
E e r s a m i g h e liefde en eerlick vroomt.
Mloep. B. III, vs. 832, var.

Eersater, eerssater. Geneesheer.
Ende hi moeste , om ghenesen, varen
Tote Atrecht in die stede,
Daer hi eerssaters commen dede.
RAUSLEIL , Reimchr. vs. 2748.

Eersatrien. Geneesmiddelen.
Si salfdene ende maecten hem .i. bat,
Si waren Vroet van e er s a trie n.
Ferg. naar het HS. vs. 4187.

Eerselincx. Het zelfde als AARZELINGS. Zie dit woord.
Eersen, eerzen. Teruggaan, terugtrekken. Wdb. op
Eerseip. 1) Gramschap, toarn. Zie ERRESCAP.
2) Eene zaak van eer volgens

WILLEMS.

GHERAETSEL.

Hoort , ghi heeren , elc ende elc,

BREDERO.
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Dat men botre, bloeme, eyer, melt,
Met (Irk lettren can ghespellen,
Date een ecrscip van ghesellen,
Belg. Mus. V, 102.

Eerserouwe, eers erouwe. Verlegenheid , bekommering, verdriet,
Lieve Wouter, achter rouwe
En es al Met dan eers crouw e.
Jane Teesteye, vs. 1745.

Eerst, ierst. Terstond, onverwijld.
De schelpe-drager Kreeft wilde haers gelijek aanwysen ,
Dat 't voorwaerts swemmen meer als 't aerslen is te prysen
Al was 't schoon dat nature haer luyden in dit deel
In 't scheppen hadde ontbloot van schoonheyd al geheel,
Vermits zy aedren hadde op andre wijs gegeven
Met vinnen door het vocht recht voorwaerts uyt te sweven.
Meer d'onderwesen Kreeft sprack zynen marker aen ,
Dewyl hy 't had geleert hy zoudet e e r s t bestaen
En als een leerlijck beelt het vochte velt door ploegen.
VONDEL , door v. L. I, 443.

Eerst (So). Zoo spoedig mogelijk.
" Vollec leetse henen dan,"
Seide die coninc toten voecht,
Ende doe s o gi eers t moecht.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 204.
Doe die voecht die vrouwe sach
Andwordi haer s o hi e e r s t mach.
Ibid. vs. 230.

't Eerst dat. Zoodra als.
't Eerst dat te hove was de mane ,
Begant sere donkeren ane.
morn& Oudvl. Ged. II , 86 , vs. 981.
Ende di coninc hi genes
Teerst en dat binnen den aedren was.
Alex. B. II, vs. 579.
Zie nog Karel de Gr. Fr. I, vs. 1164; Mloep. B. II, vs. 3365.
Eerst (In 't). 1) In het begin. Wdb. op HOOFT.

2) Dadelijk. Ibid.

Eerst (Talre). Zoodra.
T a l r e e e r s t dattet es doot
Verlieset sine scoonheit groot.
Nat. Bl. vs. 3344.
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Eerste. Voornaamste. Wdb. op

HOOFT.

Van desen Ninus es die tale
Dat hi was deer s t e orlooghsman.
Rymb. vs. 1447.

Eerste (Met den). 1) Weldra , zoo spoedig mogelijk. Wdb, op

HOOFT.

2) In het begin. Wdb. op BREDERO.
Eerste (Met den) zijn. In het begin eener zwangerschap zijn. Ibid.
Eersteling. 1) Met betrekking tot zaken, het beste , het uitgelezenste.
De eerstelingen uwes koorns , uwes mosts, ende uwer olie, ende
de eerstelingen van de bescheeringe uwer schapen suit gy hem geven.
St.-Bijb. Dent. XVIII, vs. 4.
2) Met betrekking tot personen, de voornaamsten , voorsten , vorsten.
Wdb. op HOOFT.
Eersten. In de eerste plaats.
Dat die keyser e e r ste p sal
Borge nemen over al.
Karel de Gr. Fr. II, vs. 3462.

Eersten (Der) een. Een der eersten. Wdb. op

HOOFT.

Eersten (Ten). 1) In het begin.
Ten eer sten ging 't al wel.
DECK. Rym. I, 188.

2) Ter eerster male.
Nochtans soe en vanghet hi niet al
Ten eersten, daer hi rennet na.
Mloep. B. I , vs. 1263.
Ende en valt in gheen wanhoep ,
Of u ten eer sten twilt ontgaet.
Ibid. vs. 1271.

3) Onverwijld , dadelijk.
Die vrouwe beval hem emmer stijff,
Off hi ten eers t en niet en quame ,
Dat hi sijnre waer name,
Want hi emmer comen must.
Ibid. B. II, vs. 3679.

Eerswere. Beleediging , kwetsing der eer. Eersweere is erger dan
tantsweere. MEIJER, 0. N. Spr. bl. 69.
Eert. Aard , geaardheid.
Off die man waer sulker eer de
Dat hi diner niet en begheerde.
Mloep. B. I, vs. 1879.
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Eertrike. Aardrijk.
Maer ofte is op e e r t r i k e
Hebbe gelevet redenlike , enz.
Alex. B. VII , vs. 93.

Eertvelder. Soort van groote schuit. Wdb. op HOOFT.
Eervachtecheit, eervechtecheit. Eigendom, door recht van erfenis
verkregen.
Want alsic lack in die wighe mine ,
Ende sculdech was oyr to sine
Van Gaune ende van Benoye bede ,
Ende van A cguitangen mede,
Ende een vanden rijesten kinden
Datmen van mire oude mochte vinden ,
Maecte hi mi arm , ende nam mede
Al mine eervachtechede.
Lane. II, vs. 31733.
Hi sonde heme winnen ave
Alle sine eervechtehede
Ends al sijn lant destrueren mede.
Ibid. III, vs. 3559.

Eervinden. Verzinnen , ontwerpen.
Sijn hert, al ledigh van gelooff,
Blijft aen de leugen hangen.
't Heel leven is ter qua'en gezet
Des nachts , gelegen op sijn bedt ,
Eervindt by loose vonden.
CANPH. Ps. XXXVI, vs. 4.

Eerwaerdy. Eerwaardigheid. U.

W. en bij sterkere opvatting, on-

schendbaarheid.
Laet eerwaer dy van wet en lesten wil eer breken ,
Dan zoo veel arrebeits van zoo veel dagen langk
En zoo veel nachten zie dien snellen ondergangk.
VONDEL , door v. L. V , 34, vs. 26.

Eesetter. Wetgever. HUYDECOPER op STOKE, III,
Eesch. Verlangen , begeerte.
Hets mi lest dat gi bidien eesche,
Ende bider kitten van uwen vleesche ,
Faelgieren most vandien dingen.
Lane. II, vs. 21366.
Moyses seide ,God heeft ghehoort

159.
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Uwe meeninge ende uwe woort ,
Ende sal u navons gheven vleesch
Ende tilike broot na uwen e e s e h."
Rymb. vs. 4318.

Eescheidt. Echtscheiding. MEYER.
Eesschen. Verzoeken, , verlangen.
Ende e e s s c h e d e van onsen Here
tekin dor sijns self's ere.
Rymb. vs. 7507.
Doe quamen ghemene die liede
Ende eescheden even Conine daer.
Ibid. vs. 8711.

Eest. Eerst.
Wat Thales heeft bedocht, dat schildert ghy nu e e s t.
HEINSIUS, Ned. Poem. bl. 145.

De welcke siend' hem alder eest,
Riep , 0 ghy alderwreetste beest.
Ibid. bl. 152.

Eestant, eestandt, estant.

MEYER,

en

VANDER VEEN ,

Zinneb. bl. 396.

Eester. Heester,, struik. NIL.
Eeuw. 1) Leeftijd , levensduur.
Wat is ons Leven? ach! wat is ons levee ooc ? — —
Het duert een wijle maer een tijdeloosen c e u w.
VONDEL, door v. L. I, 100, vs. 1565.

2) Tijd.
Een onverwacht geluck beslechte alle ongelijek
Tot heil des Bataviers, gedruct van 't Roomsche rijck,
In Neeroos e e u.
Ibid. IX, 661, vs. 5.

3) Wet. KIL. Zie EEWE.
Eeuwige Raadsluiden. Raadslieden die hunne betrekking levenslang bekleeden. Wdb. op HOOFT.
Eeuwigen. Vereeuwigen.
Hooft e e u w i g t al het doen van Hendriks kloeke hant.
ANNA VISSOHEE, zie Versch. Ged.

I, 100.

Eeuwigh-leste. Eeuwigdurend, Eng. sever-lasting".
Ick dreige met den loon van d' eeuwigh -1 este Dood ,
Die haer op Mijnen naem beroepen sonder nood.
HUYG. Korenbl. I, 20.

Eewe. 1) Wet, dus een andere vorm van »eeutve". Want si heer
dijn e ewe niet en hebben bewaert. HINDECOPER, Proeve , I, 485.
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2) Hoedanigheid.
Die hertoge, die die e e w e
Ende die nature hadde van den leeuwe.
VAN HEELU , vs. 4819.

Zie ook ibid. vs. 3207.
Eewige , wisselvorm van »eenwige", dus strijd van een tegen een of

tweegevecht.
Oec ontboet Torec al die man
Die hi in e e w i g e verwan ,
Ende hem manscap hadden gedaen.
Lane. III, vs. 26940.
Effen. 1) Kalm rustig. U. W. Een oprecht e f f en man, die in
alle sijn handel en wandel relhtveerdigh bevonden is , die en behoeft
geen groote welsprekenheydt om sijn sake te verdedigen en bekleeden
met een lieflijck praetjen. ROEMER VISSCHER Sinnep. 3 e Schock, XXXIX •

2) Eenvoudig , zonder plooien of kreuken. U. W.
3) Juist. Wdb. op HOOFT.
Effen (Het). De vlakte. Ibid.
Effenheit. 1) Gelijkheid, eenparigheid. U. W.
2) Billijkheid.
Du weds wel ende moets Iyen
Bat die juge under die partyen
Set tijt na redene ende e f f en h ei t.
Maskeroen , vs. 276.
Effeninge. Vereffening van geschillen. Zie op ECHT. Wet.
Efter. 1) Daarna, later. Eft er wort nero versot van herten. Pass.
Som. 4489, fo. lxxxij , d. So seide dye engel e ft er tot secundus. Ibid.
fo. xcvij , a.

2) Nog daarenboven, of echter.
Ten zijn maer dingen sonder slot,
En ef ter strijdigh tegen God.
CATS, 1828, I, 234, a.

3) Nogrnaals, andernmal. So sach hi Christum tegen hem comen ende
seyde : Heere ! werwaert gaestu? Hi antworde: 1c gae te Romen om
weder gecruust to wesen. Ende peter seide: Here selste ef ter werden
ghecruust? Pass. Som. 4489 , fo . lxxxj , d.
Eg, ek. Znw. Hoek. PL.
Egh. Bijv. nw. Scherp , ongelijk.
Leydt haer een wegh , heel soet , niet e g h
Noch daer sy in can sneven.
COLE VELT, Hartoginne van Savoyen , 1634, bl. 20.
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Egaebjck. Gelijkelijk , gelijk op. Wdb. op

HOOFT.

Egdisse, egghedisse , echtisse. .Flagedis. Ende de eg di s se, ende
de slecke, ende de mol, die sullen u onreyn zijn. St.-Bijb. Levit. XI,
vs. 30 en 31.
Egede. Egge.
Hi spien indie e g e d e sijn,
osse ende een caluekijn.
Esop. bl. 355.

Egeen, egein. Geen.

PL.

en U. W. Item dat wir egein dinck wer-

ven in soulen an eg e yne n steden. NIJH. Ged. I , 385.
Egenen (Sich). Zich reinigen. PL.
Egge, egghe. 1) Scherpe zijde of de snede van een zwaard of snijdend
werktuig.
Die spaenderen van den schilde vloghen ,
Die helmen op haer hoofde boghen
Vol van scaerden ende van vlegghen ,
So scarp waren der swaerden egghe n.
Ceerl ende Eleg. vs. 415.
Ende mallijc hadde op sinen scoot
Een swaert met ener goeden e g g h e.
Horae Belg. V, 46.

Zie verder Walewein, vs. 3345 ; Zeghelijn van Jher. bl. 61.
2) Begin.
Want hi selver woude oversien
Sijn eigeu were van e g g e tot oirde.
HILDEG. Ged. bl. 8, vs. 201.

Ecchelaare. Kleiaarde.

MEYER.

Egghen. Het onkruid wieden. Km.
Egger. Scherp, wrang , zuur. Fr. »aigre".
1LTyt Meden is een vrucht in ouden tijt gesproten ,
Die heeft een e g g e r sap in hare schors besloten.
CATS, 1828, II, 565, a.

Eggerich. 1) Stroef,, stomp.
Ik karme en knarsse op eggerige tanden.
MACQUET, Dicht. Uitsp. H , 112.

2) Scherp.
3) Zuur. Ibid.
Eggich. Het zelfde als

EGGERICH.

Wdb. op

BREDERO.

(Der kinderen

tanden) worden stomp eggig. St.-Bijb. Jer. XXXI, Kantt. 101.
Eghijn, eghin. Eigendom.
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Ie wille hem gheven al mijn lant ,
Ende mine crone na minen live
Willie dat sijn e g h ij n blive.
Walewein , vs. 77 en vs. 126.

Egle. Baars. PL.
Egsteen. Hoeksteen. Ibid.
Bent. Bijw. Later , daarna.
Heden sel gaen uw minne ute ,
Die ghi nu hebt ghedreven ende e c h t.
Fl. ende Bl. vs. 3363.
— — — ende wille u
Dienen beide hecht ende nu.
Limb. B. II, vs. 468.
Zie nog Alex. B. V , vs. 1065.

2) Eindelijk.
E c h t wast also verre comen,
Dat si vorwaerde makeden sint,
Dat Jan van II ollant sGraven Kint
Trouwede sConinx ionxste dochter.
MELIS STOKE, B. IV , vs.

788.

3) Voort, spoedig.
Ele doe enen hont nam
Ende stn na den hert ghedoken ;
Die bracken hebben e c h t verroken ,
Ende maecteu een groet gedalsch.
Ferg. naar het HS. vs. 106.
Echt na der offerande
Dwaet die pape sine hande.
Bediedenisse van der Missen , vs. 551.

4) Op nieutvs , weder, nogmaals.
Hi want e c h t ende gaeft hem weder
So wat so hi op hem ghewan.
Fl. ende Bl. vs. 2718.
Ende alse hi op stont so quani hi nog to sinen yongren ende vantse

echt slapende. Lev. van Jez. bl. 217.
5) Echter,, loch.
Mijn vader hi sach haren tare,
E c h t ne tert daer niemen vort.
Walew. vs. 5609.

6) Gereedelyk.
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Jocob sprat: ,Vercope mi dan ,
Want du best die ouder man ,
Dijn voordeel daeraf, ende dijn recht."
Dit dede Esau sijn broeder e c h t.
Rymb. vs. 2270.

7) Herhaaldelijk, aanhoudend.
Die conine ne wilde siere vaerde
Niet varen , dor sijn bidden e c h t.
Ibid. vs. 7859.

8) Volkomen.
Al des hem behoevede een deel,
Vent hi bin dien palaise e c h t.
BILD. T. en D. V. III, 139 en 152.

9) Geheel en al, overal.
Niet lange daerna quam utermaten
Sere gereden een wonderlyc cnecht ,
Ende met bloede bespringet e c h t
Al versch.
VELTH. Sp. Hist. fo. 101.

40) Bovendien.
Wyen dat vol gheschiet mit recht
Ende mit goeder ghewoente echt
Die heeft billicx niet te claghen.
Mloep. B. II, vs. 2030.
Echt, echte. Znw. 1) Wet, verdrag.
Ende bier omboet hem die Hertoge sun,
Dat hys in effeninge wilde gaen ,
Na alle gescienesse, sonder gevecht
Oft na vonnes des Conines e c h t.
VELTH. Sp. H. fo. 135.

2) Verdeeldheid, twist, vijandschap. Alse Jhc dese wart ghesproken
hadde , so wart e c h t ende tuist onder de yoeden van desen warden.
Lev. v. Jez. bl. 169.
Dat men te eampe besciede [d]echt,
Ende die onder bleve int gevecht ,
Dat hi betere dan die dine.
Belg. Mus. I, 27, vs. 25.

3) Ban.
Dus bringhet in die e c h t e
Die duvel sine knechte.
Dr. VERWIJS Wapene Martiju, bl. 40.

ECHT.—EYDEL.
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Echten. 1) Bannen, verbannen. KIL.
2) Hechten. Ibid.
Echter. Znw. Tegenstander. Ind wij en sullen noch en willen der
van Brunswijck apenbair viandt noch e c h t e r in onsen lande ind gebiede bij onsen weten huysen noch haven.
Echter. Bijw. 1) Voortaan. Wdb. op
2) Daarna , later.

NIJH.

Ged. VI, 532.

ROOFT.

Echter craide die hane ende sede
Also als hi to voren dede.
Caerl ende Eleg. vs. 798.
Het gelt den koning eerst en e c h t e r 's konings vrouwen.
VONDEL ,

door v. L. IX , 26 , vs. 508.

3) Nogmaals, anderweri, weder,, op nieuws.
Doe ghevielt also zint
Dat op de zestiende kalende
Van Loumaent, God doe sends
Eene vloet also groot ,
Daer vele vole in bleef doot.
Te hant dar na sinte Aechten daglic
Sende God , tot ere plaghe
Echter ens grote vloet.
MEL'S STOKE,

B. IV,

VS.

505.

4) Nog.
Als is dan Weder wakende werde ,
So sitte is echter bijden haerde.
Mloep. B. II, vs. 308 , var.

Eehteren. Lasteren. KIL.
Echtschap, echtscip. 1) Echtverbond, huwelijk.
Willie spreken van minnen vry,
Die gheoirloft is over al ,
Also als in echtschap wesen zal.
Mloep. B. I, vs. 3280.

Zie ook ibid. B. I, vs. 2704; B. II, vs. 1763; B. IV, vs. 39.
2) Bruidschat. Ende gaf hem ter e c h t s c a p die borch. Pass. Wijnt.
14$0, ft. cxciiij , a.
Ey , ei, ee. 1) Water. Zie

WEILAND ,

2) Eiland.
Eydel , eijdel. Edel.
MEYER.

Ysane antworde varijne:
Karle here, e ij d el conijnc

T. W. op »eiland".

222

EYDEL.—EYGHE.
In ne kenne genen man,
Die noit ter werelt lyf gewan.
BILD. N. T. en D. V. IV, 164.

Eyden. Beeedigen. Ende wanneer die gheswoerne ende hoer cnape
van den voirseyden ambachte ghee y t sijn. Belg. Mus. IV, bl. 75.

Eiderste. Ganzenmarkt.
Van 't Pesthuis rep ick niet , dat buiten ons stevest,
De lucht der stede vaeght van doodelijcke pest ;
Noch oock van d'Ossemerckt, daer vette en magere ossen
De weide en Eider s t e van hunnea last verlossen.
VONDEL , door V. L. VI, 684, vs. 842.

Eydsel. Unster. NIL.
Eyerclaer. Het wit van een ei.
Eierkurf. Aars, achterste.

PL.

Hier vondt ik al de Pasquillen die deur ien did kreupele rijmertjes — — —
waeren emaakt ;
Ik wouse opraapen ; maer de droes wou de vunse vodden, zeide hy, niet
reissen :
Want de duivel gebruikte deuze pasquillen in plaats van mosselschulpen,
om zen eierkurf mee to wissen.
Kl. van Oene, 51. 7.

Eychel. Eikel.
Eygelic zegel. Eigen zegel.
Ook ghelave wi horn mede , wanneir Reynald onse sone yen e y g e 1 i c
zegel zelven heft, dat hi hom alle ponthen ende vorwarden vorscreven
met sine zegele vesten ende steeden sal. NUR. Ged. II, 13.

Eyghen eyghijn. 4) Slaaf , lijfeigen. Wdb. op

BREDERO en op HOOFT.

Ten leste hi ondervant
Dat een jode was in t lant ,
Die was des duvels e y g h ij n.
BLOMM. Theophilus, vs. 385.

So wi sin en viant vanghet die blyft syn e y g h e n. Spieg. van Sassen,
Gouda, 1482, Cap. 61.
Zie ook Alex. B. VI, vs. 124.
2) Slavin.
Mijn Moeder was e y g e n en boel.
COORNHERT, Odyss. 1605, II, 20.

Ende een wel gheboren wijf,
Al was soe e i g h ij n al haer lijf.
MAERL.. Sp. H. 4°. ed. I P. II B. XLVII, vs. 38.

EYGHE.—EIGHE.
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3) Slavernij, lijfeigenschap. Eygen is gecomen van den quaden Caym,
nochtan ne vinden wi nerghent van Cayms kinderen , dat si Seths kinder
yet dienden. Spieg. van Sassen , Cap. 62.
4) Eigendom. Wdb. op

HOOFT.

Maer 't goed is alleen goed om dat het komt te neyghen
Van d'hooghste goedheyd sells, des ghenen die als e y g hen
Rechtvaerdigheyt besit.
VONDEL, door V. L. I, 321, vs. 196.

Wie geen eygen heeft van renten noch erven. Inf. bl. 455.
5) Het schuldige , het verplichte.
Gelijck met recht de leenman schuldigh is
Den eigenaer het e i g en op te dragen.
VONDEL, door v. L. IV, 563, vs. 11.

Eyghen (Deeds). Vogelvrij. Wdb. op
Eygen. Adj. Eigenaardig, passend.

HOOFT.

My dunckt dit is een e y g e n beelt
Van dat men in het vryen speelt.
CATS, door Dr. v. vr.. I, 333, c.

Eyghen. Ww. Eigenen , zich toeeigenen. Want alle de Roeden
mochten het selve Privilegie wel van rechts weghen eyghen, ter
eere van de Roede daer Christus mede ghegheesselt werde.

NIARNIX

Byencorf, 1645 , bl. 463.
Eigen lieden. Lijfeigenen.
Eigen lieden geloefde hi
Dat hi si sonde maken vrie.
Alex. B. II, vs. 914.

Eyghendom, eyghendoem. Slavernij , lijfeigenschap, dienstbaarheid. Want God heeft se (namelijk de Joden) gestroyt overal in alien
eynden der werelt , daer sullen si in e y g h en d o m verkeeren , sonder
heerscappye. Spieg. van Sassen , bl. 69.
Hi leide dat Ioodsche gheslachte
Uut des conincs Pharaons machte ,
Daer si onder verdrnct zaten
In eyghendoeme utermaten.
Lsp. B. I , C. 45, vs. 54.

Eigendriftigh. Volgens of naar eigen aandrang.
't Was eigendr iftigh wat ick seid', en niet gemaeckt.
AUTO. Korenbl. I, 526.

Eighenen. 4) Toekennen. U. W.
2) Toepassen. Ibid.
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3) Toeeigenen. Ibid.
't Eyghenen. De toeeigening. Wdb. op HOOFT.
Eyghenheit. Dienstbaarheid. Want dit sijn die vorste gheboerne
in Egipten , die Gods vole houden ghevaen in eighen hei de n.

RUUSDR.

Tab. II, 163, reg. 12.
Eighenode, eighenoede. Wisselvorm van jegenode, zoo als al de
varianten hebben.

ODE is

streek , plaats.

Zie JEGENODE.

Eyghenscap. Dienstbaarheid , slavernij. Hi hadde liever te sterven
dan in e y g e n s c h a p te leven. VAERNEWIJCK, Hist. v. 13e1g.1574, f°. 52, a.
Ook in een figuurlijken zin vindt men dit woord gebezigd , als : Soe
wie sijn vielike sinnen regieren can ende die e y g h e n s c a p sijns
willes. D r. v. vL. Proza, bl. 76*.
Eyghensoekelijcheit. Zelfbelang. Want dese e y g h e n s o e k e1 ij c h e i t coemt wt knechteliker mynnen , daer si hem selven mede te
lief hebben. Spieg. der Volcom. fo. 4.
Eygensucht, eygen sucht. Zelfliefde, eigenbelang.
Een wijf , van sotte waen , of eygen s ucht gesteken,
En wenscht geen liever dingh, als wel te zijn bekeken.
CATS , door D r . v. VL. I , 310, a.

Eighentlyk. 1) Nauwkeurig. Wdb. op
2) Opzettelfjk. Ibid.

HOOFT.

3) Afzonderlijk. Ibid.
3) Als lijfeigenen. Zie HILDEG. bl. 125 , vs. 176 en bl. 162 , vs. 13.
Eyghentlyker. Meer in het bijzonder. Wdb. op HOOFT.
Eigentlijkheid. 1) Eigenaardigheid, iets dat iemandbijzonder eigen
is. Niemant overtrof Homerus in groote zaken , door hooghdraventheit ;
in kleene, door eigen t l ij c k h e i t.

YONDEL ,

door v. L. V, 25.

2) Bijzonderheid. Wdb. op noon.
Eyghenwillig. 4) Vrijwillig. KIL.
2) Hardnekkig, halsstarrig, koppig.
Eigijndoem. Slavernij. Zie EYGHENDOM.
Eighijnman. Dienaar en, bij sterkere beteekenis, figuurlijk stoat.
Joncfrouwe ,edel goedertieren — —
eigh ij nman willic wesen.
Dr. VERWIJS Bloeml. III, 117, vs. 9.

Eighin. Slaafsch , onderworpen.
Want in sinen tides , segghen si ,
Waren si so eighin als ende als
Dat si strop droeghen om den hals.
MELIS STOKE,

B. 1,

vs. 245.
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Eyle. Eiland. tin,.
Eind. Eendvogel. U. W.
Einde , eynde. 1) Aehterste , oars.
Doe twijf hoorde zegghen dan
Dat miraclen dede haer man,
Slum si " Bats also waer
Als mijn einde zinghet claer."
Ende dat gheschiede also houde,
Ende also dieke als zi zoude
Spreken, wast tort wast lane,
Hoordemen dat haer einde zanc.
Lsp. B. II, C. 48, vs. 1123 en 1127.

2) Gebied. In huer eynde zijn omtrent 450 communicanten. Inf.
bl. 569.
3) Oogmerk , doel.
Een recht vernieude siel moet beter dingen weten,
Moet anders slaepen gaen , moet anders leeren eten ,
Moet anders besigh ziju outrent het echte bed,
Als een die maer het vleesch sich tot een eynde set.
CATS,

1828, I, 355 , b.

Eyndelingh, eyndlingh. Eindelijk , ten laatste.
En komen door t' ghegolf eens eyndlingh opghebobbelt.
Met eysselijc gheschreeu.
VONDEL ,

door v.

L.

I, 109,

VS.

1876.

Latere Versch. bl. 231.

Zie ook Dr.
Eynden., enden. Eindigen. Wdb. op
DE JAGER ,

BREDERO

bl. 497 en Rymb.

vs. 20841.
Eindhoudend. Volhardend, aanhoudend. U. W.
Eyndigen (Sich). Een einde nemen. Wdb. op

BREDERO

Eyndt (Zyn) houden.. Volharden , volhouden. Wdb, op
Eindt van jets houden. Bij iets volharden. Ibid.
Eynckel. Somtijds eens. Wdb. op

bl. 497.
HOOFT.

BREDERO.

Eynse. Hengsel. KIL.
Einselick, einselijek. Llselijk.
Oec gesciede alsict vernam,
Dat hi in eens mans huus quam.
Alse hi uptie zulle es comers,
Bleef hi staende ende heeft vernomen,
Alse hi seide , eenen viant
Ein selike aldaer to hant.
iu &MM. Sp. H. 4°. ed. III P. II B. XXXIIII, vs. 6.
IL

15
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Ende hebben in die kerke gehort
Einsel ij lout ende wort.
Ibid. III P. IV B. IIII, vs. 40.

Einselijoheit. Thelijkheid.
Eenen lazersen hi versach,
Daer grote ein s el ij cheit an lath,
Sonder hande ende sonder voete.
Ibid. III P. III B. XXXIIII, vs. 14.

Eynsehe. Eenig.

Dit woord komt voor in de Brab. Yeesten, II,

659, doch in vreemden tongval.

Eintlyk , eyntelike. 1) Eindelijk. U. W.
2) Spoedig.
Oft hi soude eyntelike
Met crachte comen in mijn lant.
Grimb. Oorl. I, vs. 1290.

Eyntwer — — of. Iletzij — — of. Hoogd. »entweder".
Want God en laet niet onghewroken
Ent wer bier of nader
HILDEG. Ged. bl. 188, vs. 41, var.

Zie op ANTER.

Einwillich , einwillig. Zie EENWILLICH.
Eyren. Landbouwen , bewerken , beploegen. Het gheruchte ende
clinckinghe van den plouch , als men te e yr en placht. YAERNEWIJCK
Hist. v. Belg. 1574 , f°. 3, c. Want men plach al met metalen ploughen
te eyre n. Ibid.

Eysdop. Eierschaal.
0. Kanje dan wel ien weegluys doen klappen as ien Papegay?
11. Geeu dingen bin zoo vreemt of ik weetse te klaaren.
0. Kanje dan wel in ien Eysdop of in een Mosselschulp na Oost-Inje vaaren.
KI. Van Oene, bl. 8.

Eyse
Eyse

Wond volgens
of

TIDEMAN. Zie BEAUMONT, Ged. bl. 5.

to eyse sijn. Op zijn gemak , naar zijn zin, vroolijk zijn.

Fr. »aise".
Ende was utermaten e y se.
Limb. B. IV, vs. 1600.
Maer die meester en can niet el
Dan hem to houden t e e y s e.
Ibid. B. VII, vs. 145.

Eyselic. Ilsetijk, afschuwelijk.
So vul dode was die stede ,

EYSEL.—EYSCI-1,
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Dat eyselie was taensiene.
Rymb. vs. 32889.
Mijn viant heeft mi aenghesien mit eiselik en oghen. Bijb. van
1477 , Job XVI, vs. 9.

Dr. VERWIJS Bloeml. I, 151, vs. 50.
Eizen. Hzerkruid , verbena.

Zie nog

Toen zy 't met eizen en wilt boschloof had behangen.
VONDEL , door V. L. XI, 517, 358.

Eysen. 4) .4fschrik geven.
Daer ne was gheen so coene dief,,
Hem ne e y s d e daer hi sach toe.
Rymb. vs. 33415.
2) Bedoelen , willen.
De man , in dit beslagh, staet lauge tijt en peyst,
Wat hier de vijse grieck, of wat de schilder e y s t.
CATS , door Dr. V. vf,. I, 413 , b.

Eissenkrans. Frans

van verbena of ijzerkruid. Zoo spande de

Koningin eisenkranssen en cypresseloof hier over. VONDEL , door
V. L. V, 218.

— — Dido spant zelf hierover
Cipresse- en eissenkrans van loaf , by een vergaert.
Ibid. VIII, 379 , vs. 721.

Eyseh. Eenheid van, vermogen , die op sommige plaatsen in het jaar
1514 hier to lande bij de schatting werd aangenomen. Zie Gloss, van
de Inf.

Eyschen. 1) Verlangen.
Hi sal wenen ende eischen
Dat men met hem Blancefloere
Ter Montorien ter scolen voere.
Fl. ende Blancefloer,, vs. 452.
Maer zo wie syn Dochter ten huwelicke e y s c h t e. P. BOR Apollonius, 1617, bI. 3.

2) Vragen naar. De meester es hir ende e i s c h t di. Lev. van Jezus ,
bl. 172.

3) Navorschen.
Nu hebbic so langhe varen dolen
Van Spaenghen , ende doer om gheeisch et,
Dat icse in den tor hebbe ghevreischet.
Fl. ende Bl. vs. 2813.

4) Bidden, smeeken.
15*
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Al wie een sieckte quelt en wenscht to zijn genesen ,
Die ga voor alle ding tot Godt , het eeuwig wesen ,
En e y s s c h e daer alleen verlossiug van de pijn.
CATS, 1828, I, 8, b.

Soeckt gy een wijf naer uwen wensch ,
Gae niet vo or eerst tot e enigh mensch ,
G odt is de vinder van de trou ,
Gae e y s c h t van hem een goede vrou.
Ibid. I, 464 , a.

Eyter. Etter. KIL.
Eck, ek. 1) Hoek.

KIL.

en

MEYER.

Zie

Ged. I, 309.

2) Etter , dracht. KIL.
Eckachtich. Hoekachtig.
Eke. Bij

KILIAAN

MEYER.

Eeeke. Eikenboom.

— — Reinaerde
Diene met sinen brunen baerde
So diepe in die eke dede crupen.
Rein, door Dr. JONCKEL. vs. 859.

Zie ook ibid. vs. 651 en vs. 681.
Ekke. Egge. Gloss. op

MELIS STOKE.

Ecken. Tot zweeren brengen. Rm.
Ecker. Eikel. Ibid.
Ecksel, exel. Halssieraad. Ibid. Wisselvorm voor haakset.
Exemplaer. Voorbeeld.
t glide ex empla er van 's Lands ghewoont syn zeden.
VONDEL, door V. L. I, 337, vs. 445.

Ecksteen. Hoeksteen. Rm. en MEYER.
Extereerghisteren. Vooreergisteren.
Exterovermorgen. De day na overmorgen. Ibid.
Eculeus. Strarwerktuig, pijnbank der ouden in den norm van een
kruis. E c u 1 e us ende castasta dat is een ghereckt boem mit enen
dwersbalke als een cruus boven , daermen die martelaers an bant mitten
handen. Pass. Wijnt. 1480,
El. Znw. Aal. KIL.

ccxvij , c.

El. 1) Ander.
Die goedertieren sijn ende niet fel,
Daer voor en prisic gheen dink e 1.
Belg. Mus. V, 78, vs. 60.

2) Anders.
Als is e 1 niet mach ghewinnen.
Rein, door Dr. JoNCKBL. vs. 571.
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Si was mager ende bleec;
Enen doden si bat geleec
Van hongere dan iemen e 1.
Dr. VERWITS , Die Rose, vs. 207.
Zie ook in Alex. B.

VIII,

vs. 29.

3) Elders.
Van danen voer hi woenen e 1.
Rymb. vs. 1557.

El en gheen. Niemand anders, anders geen, geen ander.
Om di ende em dine el ne gheen
Te brenghen ter eweliker vromen ,
So bin is alhier nu comen.
Taalk. Mag. IV, 26.

El enieh. Eenig ander.
Is di el enich vroetscap cont ,
Die toech ons , ende niet te late,
Op die hope van eneger bate.
Ibid. bl. 36.

El nieweren. Nergens anders.
God moet in hem selven sijn,
line mach el niew e r en wesen.
D r. VERWIJS , Wapene Martijn, bl. 14.

Eleene. Els. Zie Gloss. op MELIS STOKE.
Elder. Znw. Uier,, speen. Men moet de koe, in 't melken zoo zeer
niet trecken, dat men den elder t'huys brenght. DE BRUNE , Banck.Werck, 1657, I, 133.
Ouse blaer-koe is sieck , sy heeft een quae el de r.
VAN SANTEN , Van t' Ben op t' aer, bl. 4.

Zie ook CATS, 1828, I, 366 , a, en de uitgave van D r . v. vL.

I,

814,

a; COORNHERT Odyss. 1606, I, 59, r°.

Elder.

Bijw. 1) Elders.
Soe moechdi prijs ende eer ghewinnen
In uwen lande ende elder mede.
HILDEG. Ged. bl. 133, vs. 71.

2) Door andere gaven , in andere zaken.

— — de nutte spraak en wakker handen
Die alle bey den mensch (te recht ghebruikt) verheffen ,
Ver boven schepsels , die hem elder s overtreffen.
SPIEGHEL , Hart-Spieghel, 1614, bl. 26.

Elderwaert, elder-waert. Ergens anders, elders.
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Oec beveelic u oppenbaer
Dat gi daer ute niet en vaert
Teneger stat elder w a e r t.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 930.
Of dat sy elder waert op yet wat beters hopen.
VONDEL , door v. L.

III, 261, vs. 1362.

Elegeest. Vleinaam voor brave borst, knappe baas, enz. Wdb. op
DREHER°.
Elec. Elk, leder. Ende elec ghinc to sire herberghen wert, Lev.
van Jezus, hi. 159.
Ele- of eelekaerten. Basterdvloek voor: Heilige guarten. Wdb. op
BREDERO.
Eleman. 1) Het zelfde als ELEGEEST. Ibid.
2) Verbasterde uitspraak van het Fransche woord »element". Ibid. en
Wdb. op HOOFT.
Elements. Versterkingswoord aan de »elementen" ontleend. Wdb.
op BREDERO.
Elenbaas. Vleiwoord in plaats van nobele baas, beste vriend, enz.
Ibid.
Elende. Adj. Ellendig.
Noch is tbeste van ons' elende daghen,
Niet dan moeyt' end' arbeyt.
DATHEEN , Psalmberijming , 1567, Ps. XC, vs.

10.

Eleweken. (Gans). Basterdvloek, gevormd uit: Gods heilige weken ,
dat is : de week voor Paschen. Wdb. op HOOFT.
Elewyting. De zelfde uitroep , met de zelfde beteekenis. Wdb. op
BREDERO.
Elf. Het zelfde als ALF. Zie dit woord.
Elfpenning. Zekere count. Wdb. op BREDERO.
Elfsghedroch, Het zelfde als ALFSGEDROCH. Zie dit woord,
Elfste.

Wdb. op HOOFT,

Elg. Bison, wilde os in Amerika of zekere Wilde woudezel,
Elgher. Neptunus drietand.
Legh d' elgher wt de hand, en laet d' half-vissche seharen ,
Met u, meerminnen schoon, hier haeren reye paren.
Strande, vs. 5.

Elhoren. VLier. JUL.
Elinek. Edelman. Wdb. op BREDERO.
Elizier velden. Elizeesche velden. Wdb. op HOOFT.
Elk onder ander. Onder of door elkander,, door een. Ibid.
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Elcken. Telkens. Sulcx dat men to meer moet sien op de middelen
van den oorloge , daeraff ick by mijne voergaende brieven el cken heb
gescreven. Belg. Mus. V , 311.
Elkerlijc. leder , elk hunner.
Maer si scieden met goeden vreden
Ende elk er 1 ij c voer to lande
Als hi wel mochte , sonder scande.
MELIS STOKE ,

B. IV,

VS.

889.

Tot alle steden weet by e lc k e r 1 ij c x jonste to schaken.
COORNHERT, Odyss. 1606, 1, bl. 62, v°.

Zie verder ibid. I, 73, r°.; Antwerpsche spelen van Sinne , bl. 199.
Elkermalken. leder , elk een. Ende om elker m al k e n alle dese
voirscrevene pointe cont te doene , ende dair of enen yegewelken te
waerene. Belg. Mus. X, 116.
Elker manlije. Elkander, elk den anderen , men elkander.
Dat dit elk er manl ij c seit.
Bediedenisse van der Missen , vs. 453.

Elker tiere. Allerhande, allerlei.
Elker tier e creature
liert weder gerne in hare nature.
Taalk. Mag. III, 173.

Elkmaals. Telkens. Wdb. op

HOOFT.

Elcman. leder een.
Ende want de Ingels sijn gewassen ,
Als men leest , van Neder Zassen ,
Conste hi te bet de Vriessche tale :
Dat mach el cm an proeven wale.
MELIS STOKE,

B. I,

vs. 132.

Elcs daegs. Dagelijks , elken dag. Rymb. vs. 17006 en vs. 17106.
Elcs jaers. Telken jure , elk jaar. Ibid. vs. 7443 en vs. 19780.
Elcsins. 4) Op alle wfjzen.
Saul bleef coninc in den lands,
En verwan el cs ins sine viande.
Ibid. vs. 8990.

2) lit

alle richtingen.
Twestersche was even lane ende even wijt,
.XX. Cubitus e 1 c s in s ghemeten.
Ibid. vs. 11337.

3) Overal.
Maer die Joeden, die ten deele
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Elcsins waren in die casteelc,
Volgden hem.
Ibid. vs. 19534.

Zie nog ibid. vs. 33856.
Ellefrank. Zekere drank.
Stinkende Lavas, Jenever, e 11 e f r a n k,
Met lepelblaadjes of met andre soort van drank.
Het ingebeeld Fortuin, bl. 9.

Ellegaer. Elger of aalsteker.
Karper, brasem, baers en snoeck,
Is to vangen met een hoeck ;
Wil 't niet wesen met de roe,
Neemt 'er dan een netjen toe,
Of een diep-getande schaer,
Of een spitsen ellegae r.
cars, door Dr. v.

I, 585, a.

Ellende. 1) Buitenland.
Du heefs mi ghesent int ellen d e.

Fl. ende El. vs. 769.
Hi voer wech soeken Blancetioere

Ende seide, en ware dat hise bevoere,
Hi soutse soeken sonder ende,

Ende ewelike int ellen d e.
Ibid. vs. 1605.

2) Ballingschap, vreemdelingschap.
Waiwart datsi nam een eynde ,
Langhe doolde si in ellen d e.
Mloep. B. I, vs. 866.
Pontius, die Romaen,
Wart paeus bier na zaen ,
Ende wart in ellende ghesent ,
Daer hi martelare is gheent.
Lsp. B. II, C. 44, vs. 351.

Zie nog Dr. v. NFL Prozast. bl. 269 en 280.
Ellendieh. 1) In een vreemd land zwervende.
Du laets my arm wijff bier ellendic h,
Inder zee , op een eylant.
Mloep. B. I, vs. 1602.

2) Beklagenswaard. Wdb. op HOOFT.
Ellendighen. Naar een ander land zenden, verbannen.

MEYER.
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Ellewaert, elwaarts, elwaer, elswaer. Elders. U. W. Indien
een schip buiten de landen zijhde, ghehuirt werde e 11 e waert mede
buitens lands te laden.

HUGO DE GROOT ,

Inl. tot de Roll. Rechtsgel. 1631,

f°. 142, v°.
Zie verder idem , Bewijs enz. 1652, bl. 39 en 78.
Elpsbeen.. lvoor, elpenbeen.
Selve waest van elpsb en e,
Wel beset met dieren stenen.
Walew. vs. 57.
Scan van yvore ende som van stene ,
Ende som waren si van elpsb en e.
Ibid. vs. 1012.

Uit de laatste aanhaling ziet men, dat de Dichter een onderscheid
maakt tusschen ivoor en elpenbeen. Waarschijnlijk duidt deze onderscheiding ivoor van tweederlei waarde aan, namelijk van de gewone
beenen en van de uitstekende tanden der olifanten.
Elpsbene (Ten). Op ivoren zetels.
Ten elpsbene saten die graven.
Walew. vs. 1025.

Elre. Elders , ergens anders.
Du suit dijn woninghe kiesen e 1 r e.
Fl. ende Bl. vs. 1256.

Ghi soudt segghen desen berghe, »ganc van hir etre staen. Lev.
van Jezus , bl. 113.
Zie nog VAN HEELU , vs. 184; Belg. Mus. V, 85.
Elre waert. Ergens anders heen .
Ende hadden te Trieren gedaecht
Ende na haren here gebeit ,
Die al e 1 r e w a e r t geleit
Die maecht hadde , als u es cont.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 1002.

Els. Anders.
Want niet e 1 s dan die dieren ,
Emmen , beren ende stieren
Hadden geslegen then pat daer.
Belg. Mus. VII, 444.
Ende dicken hi slapens plach
Sittende , thooft an enen steen ,
Of an een bout, e 1 s betide ne geen.
Lev, van St. Fr. vs. 2256.
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Els nerghen. Nergens anders.
God moet in hem zelven zijn ,
Hine mach els nerghen wesen.
Wapen-Martijn , Coupl. 23 , Zutphensch HS.

Elu, eluw,, eluwe. Doodsbleek , loodkleurig, bias.
Si was e 1 u van magerheiden.
Dr. VERV7IJS , Die Rose, vs. 308.

Elve. Bifisteel , handvat.

Zie HELVE.

Daer ontflooch enen van den elve
Tijser,, ende hi dreef onghedont.
Rymb. vs. 13334.

Elvinne.

Het zelfde als ALVINNE. Zie dit woord.
En waest niet een el vinn e dat ghi saecht.
Di Sotternie van Lippijn, vs. 103.
Marguein die elvinne, diene
Herde sere begerde te siene.
Lane. II, vs. 19472.

Elswaer, elwers. Elders. Dat de laterssen d'bloot van huren late
ne comende sullen mogen graven oft doen graven bynnen den huse oft
byvange daer zy laten, sonder dat ter strate in gueten of elswaer
te mogen wtghieten. Vaderl. Mus.

II,

134.

— — dat by sijn losse sinnen
Noch el w ers had geset.
HEEMS$ERK Minnekunst. Zie Versch. Ged. II, 85.

Em, eem. Hem. PL.
Eman. lemand. Voert weert sake, dat wy Willem greve van Ghulich vorgenoemt enighen vyant hedden, of mit e m a n n e orlagheden ,
enz. NIJH. Ged. I, 243.

Embder. Waarschijnlijk een kinderspeiboek.
Ember. 1) Immer , altijd.

Wdb. op BREDERO.

Minen vrede Bien gevic u ,
Men hout ember ende nu.
Vanden Levene ons Heren, vs. 1929.

2) Toch.
Maer wildi ember wesen daer,
Ic salre u leiden openbaer.
Lane. II, vs. 37877.

3) Zeker,, zonder falen.
Maer wi hebben gedaen enen eet ,
Dat wi daer ember moten varen.
Lane. II, vs. 37899.
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En seide doe blidelijc na desen ,
Hi moet ember sijn gest wesen.
Ibid. vs. 38260.

4) Steeds.
— — — Bi waerheiden
Ic sal u ember tot daer geleiden
Ibid. vs. 37902.

5) Ooit , eenmaal.
Hi seget ons in der waerheit
Dat si wel .X. iaer daer te voren,
Eer haer man dus was gecoren
Conine te sine, seide vorwaer :
Dat ember sonde gescien daer naer
Dat haer man coninc soude syn.
VELTH. Sp. H. 1°. 309.

Ember.

Znw. Amber. Eene soort van hars , amber ofte e mbe r.

St.-Bijb. Ezech. I, Kantt. 22.

Embermede. Al meer en meer.
Die piners adden groten toren ,
Dat hem Reynolt so dede te voren,
Dat hi dat were allene dede.
Die mesters bolgen ember m e d e.
nILD. Nieuwe T. en D. Versch. I, 191.

Embermere. Immer , voortaan.
Wi soudens lachter hebben e m b e r m e r e.
Lane. III , vs. 26010.

Embertoe. Aanhoudend, altijd door.
Die gene die gi hier siet, seggic u,
Salle doen dansen als gi siet
Al haer leven , ende selen niet
Modere werden van dansene emberto e.
Ibid. II, vs. 18304.
Ende die vierde hilt die glavie doe
Neffens den vete ember to e.
Ibid. III, vs. 10398.

Emberwaren. Ergens.
Emberwaren sal die here
Nember ghecrigen ere ,
Ende wilhi sine trouwe quiten ,
Jegen roelant in den crite.
SILO. N. T. en D. Versch. I, 156.
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Embraehieren. Aan den arm doen.
Siren stilt hi emb r a chic r t.
Ferg. naar het HS. vs. 1493.

Emde. Laat hooi, hoof dat na den hooitjd gewonnen word[. KU,
Eme. Dat. van Eem, dus hem , aan hen's. PL.
Emeide , emeyde. Boete, betering. Fr. »amende". Alma dat by
mach ordonneeren zyn wille, ende taxeeren die emeyden en beteringen
van dier voirsz misdaet. Clerk u. 1. L. bl. 185.

Emende.

Het zelfde als EMEYDE.
Die e men de waer veel to cleene
Van hem gedaen.
Bel& Mus. IX, 79 , vs. 562.

Emer. Zeker vaartuig.
Met clenen scepen ende met groten ,
Beide met e m e r en ende met boten,
Met vischscepen ende met senten.
MELIS STOKE, B. VI, vs. 806.

Emmeer. Ooit, ooit meer.

Ende van dire uren sone dorste hem

harre en gbeen emmeer vraghen. Lev. van Jezus , bl. 160. Wine willen
nit dat dese e m m e e r regnere boven ons. Ibid. bl. '195.

Emmer.

1) Barnsteen. PL. op »aegsteen" en Km.

2) Lijkbus. Volgens VAN LENNEP.
Wanneer 't gesicht al is gebroken,
En d' eegemael 't oogh heeft geloocken,
En dat de jongste en lactate dagh
Der Sonnen glans heeft afgeschoten ,
En inden emmer sijn geslooten
De treurige asschen met beklagh
VONDEL , door v. L. Ii, 255, vs. 552.

Emmer. Bijw. 1) Immer, steeds ; cdtijd.
Dat kint hevet sine naturen
Na die planete tallen uren ,
Ende trecter emmer naer.
Br. Gheraert, Natuurk. bl. 153, vs. 1303.
Ende emmer ghinc hi up bi nachte
Om tontfaerne uter wachte.
Rymb. vs. 29151.
2) Stellig , in alien geval.
Want hijt emmer wreken woude.
Meliboeus, vs. 260,
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Want die goede man kinde wele
Dat twijf is van crancker hele ,
Ende was altoos op sine hoede.
Eens peinsde hi in sinen moede,
Dat hire emmer proeven woude,
Ofte si yet wel helen sonde.
Lsp. B. III, C. 4, vs. 207.

3) Nu.
Alse Tibert dat ghesach
Dat hi emmer sterven sonde.
Rein. door Dr. TONCKBL. vs. 1265.

4) Lang, voorheen.
— — hadde hijt vernomen
Dat ment soude hebben verloren,
Hi hadt ontset , emmer to voren.
VAN HEELIT , vs. 2340.

5) Langer, meer.
Hi ne wilt niet dat men emmer strede.
VELTH. Sp. H. fo. 88.

6) Ooit. Wdb.

op HOOFT.

7) Alsdan, in dat geval.
Sijt dat si jou bi mi bevaren ,

Ghi moet emmer jou leven laten.
Walew. vs. 4015.

Emmer niet. Nooit.
Maer ten orloghe, wats gesciet,
So en raden wi emmer nie t.
Meliboeus , vs. 342.
Des quaets menschen raet , wats ghesciet,
En sal men emmer volghen n i e t.
Ibid. vs. 1901.

Emmerappelen. Zeker soort

van appelen, wellicht zoo genoemd

omdat zij bij den emmer verkocht werden. Wdb. op BREDERO.

Emmerloek. Waarschijnlijk spiering of bakvischjes. Ibid.
Emmerme, emmermee. lmmer , altfjd , steeds.
Wee di, acme mensche wee!
Wee ghesehiet di e m m e r m e e,
Da die met roven di gheneers.
.X. Plaghen , vs. 2010.
In uwen reine magedoeme

238

EMMER.—ENIMER.
Droeghedi een kint sonder wee ,
Dat here sal bliven emmerme e.
Beatrijs , vs. 816.

Emmermeer. 1) Dialectverschil voor immermeer. U. W.
2) Vooral.
Maer coninc suldi houden

11

ere ,

So suldi reynolde den jonchere
Clarissien uw [e] dochter geven
E mmermeer na dese stonde.
BILD.

T. en D. Versch. I, 125.

3) Altijd, voor
Dat alle die diere, sonder waen ,
Ghemaect waren onderdaen
Den mensche te sine emme rine r e.
Rymb. vs. 295.
Doe gheboot God Moises,
Dat si souden houden des,
Dat men ghedochte emmermere
Wat brode dat hem ghaf onse here.
Ibid. vs. 4391.

4) Nog meer.
Doe sprac Samuel tote Isay :
" Heefstu emmermeer kinder, sech my?"
Ja ic," sprac hi, ” noch enen knecht,
Die die scaep up tfelt berecht."
Ibid. vs. 9096.

5) Langer, nog langer.
Tytuse docht siju gheene ere
Stille te liggene emmermere
Met sulken here als met hem lach.
Ibid. vs. 32610.

6) Ooit.
Want thetsche diet Met hopen sonde
Dattie coninc crone iet kere
An haer gheslachte emmermer e.
Ibid. vs. 21562.

7) Nooit meet,
Ende heefse teblouwen sere,
Dat si so coene waren emmermere
Dat si te hem waert souden trecken.
MAERL.

Sp. H. 4°. ed. III P. IV B. XXVIII, vs. 48.
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Zie hier over J. H. HALBERTSMA, Aanteekeningen, bl. 52.
Emmers. Dialectverschil voor immers, d.
zooveel als nochtans,
trouwens.
Laet mijn' sonden dusend wesen
Boven dusenden geresen ,
Emmers blijv' ick noch Dijn knecht.
Emmers een van Dijne Schaepen.
HUM Korenbl. I, 60.

Emmervort, emmer voort. Voortaan , ten alien tijde.
Siet hier mijn scade ende mine scande
Emmer v or t, in allen stonde.
Rein. door D. 7ONCIOL, vs. 1285.
Men bests, de viande so sere,
Ende men doe so grote moort,
Dat went telle emmer voort.
Rymb. vs. 28732.

Emse. Mier.

MEYER,

Emsieh. 1) Naarstig. Ibid.
2) Duurzaam, gestadig , gedurig.
Emsieheit, emsieheyd.

JUL.

Naarstigheid.

en

MEYER.

2) Duurzaamheid , gestadigheid.
Emster. Bergmuis. Ibid.
Emsters ( p oet) sijn. Duistere spreekwijze; wellicht beteekent het
goed geefs of ruim bij kas zijn. Wdb. op
Emte. Mier. xiL. en PL.

BREDERO.

En. Woord van ontkenning. Even als de Franschen twee ontkenningswoorden »ne — — pas en ne — — point" hebben , zoo hadden
wij vroeger: »en — — niet, en — — geen".
Noyt speelt 'er iemant met het peck,
Die n i et en hiel een vuyle vleck.
CATS, door D r. V. VL. I, 762, a.

E n melt n i e t, door een lossen praet,
Van waer ghy komt of henen gaet.
Ibid. c.

En. Versnelde uitspraak van een. E n sot is e n sot, al waert
paeschdach. MEIJER , 0. N. Spr. bI. 9.
Duyrt oock en kleed niet lang alsment radlyck verziet.
COORNHERT Recht Ghebruyck, enz. 1585, M. 12.

Doe resten si en lettelkijn.
Lane. III, vs. 12275.

EN.—ENDE.

240
En. Hem.

Daer en es niemen die e n troest ,
Noch die e n uter vresen loest.
Alex. B. V, vs. 521 en v.
Zie o. a. ook op DOP, vierde beteekenis , namelijk op Tol.

Ook bij aanhechting.
Want die aex voer in den scilt
Daer en Amictus voer eem hilt.
Ibid. B. III, vs. 343.
Mettien nam hi en bi der hant ,
Ende leid en int pauwelioen.
Ibid. B. IV, vs. 1309 en v.

En doe. Ten, ware.
Si (die coe) sal gaen tote Paeschen toe,
Dat wetic wel, eer si jonghen sal,
En doe groet ongheval.
Belg. Mus. X, bl. 53.

En kaer. Elkander. Wdb. op

BREDERO.

Enbieden. Aanbieden.
Hi e n b o et hem Daris vrede.
Alex. B. II, vs. 620.

Enbor , enbore. In de hoogte. Zie Dr. DE VRIES, Taalzuivering, bl. 25.
Endach, endag. Sterfdag.
Dat themelsche broet ende xvijn
Tot onsen end aghe moet sijn.
HILDEG.

Ged, N. 36,

VS.

Ende. Znw. 1) Mannelfjkheid.
2) .De cars. Ibid.
3) Einde, kant , grens. Zie Mloep. Gloss.
Ende. 1) En. Passim.
2) Om.
Dus gaen daer die quade in 't vier ,
End e ewelike to bliven daer.
VELTA.

Sp. H. f°. 470.

3) Zoodat.
Alaricus met sinen roten ,
Die coninc was vanden Wester Goten ,
Ende so vanden Romeinen versaget ,
Dat hi gerne hadde bejaghet
Ieweren enen hoec vanden lande,

68.
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Ende boot beede sine hande, enz.

MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. IV B. 1, vs. 38.

Zie HALBERTSMA AMA. bl. 2.
4) Terw61
Twi heeft die quade den Ides,
E u d e die goede valt int verlies ?
D r. VERWIJS, Wapene Martijn, bl. 7, vs. 135, var.

Endo

is somtijds relatief en beteekent dan

die

of ende die. Zie

hierover D r. DE VRIES in MAERLANTS Sp. H. 4°. ed. III P. V B. lx, vs. 10
en de noot.

Ende (Van) of van inde torde. Van het begin tot het einde.
Die God van Minnen hi vertelle
Mi altemale ende verspelle
Sijn gebod van inde torde al.
1)r. VERWIJS, Die Roos, vs. 1999.

Ende wat. Omdat. Passim.
Endo of eynde doen, crighen, nemen. Sterven.
Hine bescreef dat iaer niet mode,
Daer hi shim en de in d e d e.
MELIS STORE, B. I, vs. 514.

Zie verder Lsp. B. II , C. 48 ; vs. 532 en C. 56, vs. 70 ; Dboec vanden Houte, vs. 279.
Sulken eynde creech die vrouwe.
Mloep. B. III, vs. 893.
Otte die coninc hi liet wel
Dat op enen tijt gevel ,
Dat Garijns waerdinne end e nam
Ende hi daer ten like quam.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 1759.

Ende nemen. Eindigen.
Och! in wat rouwe ende ellende
Sal dese blijscap nemen end e.
Mloep. B. I, vs. 2070
Die derde ewe nem t hier ende.
Rymb. vs. 9847.

Endelike. Ten eenen male.
Het es een ander endelik e.
Lane. IV, vs. 871.

Endeling. Eindelijk. Wdb. op BREDERO.
Endelvers (Iemant sijn) lesen of maken.

Bij

eenen stervende
16
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de laatste gebeden opzeggen, en , ironis ch gebezigd, doodslaan. Dese goede
Heylige Coninck Karel die lath twee jaer voor sijn doot tot Aken sieck
van die coerts. — Ende doe hy sterven soude , soo 1 a s hy selven s ij n
Eyndelvaers, ende loock selven sijn ooghen toe. Goudsch Chronycxken,

hi.

12.
Want Astenborch was machtich daer
Ende nam op een tijt sijnre waer,
Ende las hem sijn endel veer s.
Mloep. B II, vs. 3451.
Wy mochten wel sijn endelvers makeu.
SMEKEN, Tspel. vs. 433.

Enden. Sterven.
Doe menne Onde als is las
Bad die prophete omme drinken,
Daer niemen omme wilde dinken.
Doe sende God ter selver stout
Van boven twater in sine mont ,
Ende mettien so e n d d e hi zaeu
Rymb. aangehaald in Esopet, bl. 95.

Endte. Eendvogel. IUL.
Endtenstal. Eendenkooi. Ibid.
Endteren. Kwaken als een eend. Ibid.
Endthouden. Volharden, volhouden. Wdb. op HOOFT.
Endtlyk. Einclelijk. Ibid .
En.dtriek. Woerd, het mannetje onder de eenden. KTL.
Enegh. Eenzaam.
Maer mi dunct wi sijn begheven
Alse eneghe clusenaren.
Belg. Mus. X, 92, vs. 107.

Eneghen. Vereenigen. Ende

hi wert verbonden ende gheenecht

met Gode. RUUSER. Tab. I, 14.

Eneehsins. Ergens of to eeniger tad.
Mochtic u enechs ins ghevaen.
Troj. Oorl. vs. 1105.

Eng. Beperkt, bekrompen, karig, schraal.
Een Eng'len broodt quam lieff'lijck affgeregent ,
't Volck atter van. En wat noch meer ? sy kregeu 't
Niet en g h (gelijek men waerde spijse doet)
Maer mildelijck in ruymen ,overvloedt.
CANER. Ps. LXX VIII , vs. 14.
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Engde, enghde. Engte , nawwte , beperktheid. KIL. en

Ph.

De stroom valt smal voor zulk een' zanger,
Benaeut door dyken van weerzy,
Vyf mylen lang , of weinigh langer.
In Zuiderzee verdrinkt het Y
Maer uw trompetter acht geene e n g d e
En laet zich hooren wyt en zyt.
VONDEL, door v. L. XII, 27, vs. 15.

De Heer VAN LENNEP teekent hierop aan dat VONDEL bier zonder noodzakelijkheid van de gewone spelling afwijkt, en dus engte hadde inoeten
schrijven. Ik vermeen ondertusschen dat men in VONDELS tijd meer gewoon was aan de zachte dan aan de harde eindklanken. Bij HUYGENS
en andere dichters vindt men de zelfde schrijfwijze. Zoo als o, a. :
Sendtse door de Zuyder En ghd e,
Achter om de rondo lenghde
Van den gulden Wereld-kluyt.
Korenbl. I, 453.

Engeen , engheyn. Geen.
Dierste sake es van den tweeze,
Dat veel lieden siju, die engeen
Latijn en connen noch en verstaen.
Leven van St. Kerstinen , vs. 23.
Elide dese sonde es soe ghemeyne,
Al en ware sonde el e n g h e y n e,
Dan allene ghierichede ,
Daer blocs menich verloren medc.
Dr. VERWLIS, Bloeml. II, 191, vs. 30.

Engelick. Nauw, bekrompen. PL.
Engelseh. Engelaehtig , tot de engelen, behoorende.

Wdb. op BREDERO

en idem op HOOFT.

Enghen. Vernauwen , versmallen , enger , nauwer maken.

U. W.

en \Km

Engen (Bich). lnkrimpen , minder worden.
De Heer gehenghde
Dat niet alleen de gunst sic h engd e.
CAMPII. Ps. CV, vs. 12.

Enghenis.

Het zelfde als EECHENIS. Zie dit woord. De Paten ver-

zieren, dat, in de Siciliaensche zee een zeer schoone dochter is, die zy
Scyllum noemen, wiens en ghen is sen geduerigh van een deel verwoede honden aengebast en gebeten werden. DE BRUNE, Emblemata,
1624, bl. 3.
16*
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Engieu , engine , ingine , ingien. De vele beteekenissen van dit
woord zijn reeds opgenomen in Dr . DE JAGER 'S Archief, D. II, 89-96,
en aldaar door voorbeelden be vestigd. Zij zijn : Aandrift , verstand , ver-

nuft, scherpzinnigheid; geest, geestig wezen; list, streek; oorlogswerktuig, enz.
Engienen. Begeesten , bezielen.
Zuldy my laten in dit verzeeren ?
Die met uwer liefden ben zoo vyerich g h een g i en t.
Handel der Am. bl. 62.
Enging. Inkrimping , bekorting. U. W.
Engster. Pop of coc on van een zijworm. Km.
Enguun. Uie, ajuin.

— stoet ontwee enen e n g u u n
Ende metten sape bestrijct u ogen.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 6970.

Enich. Iemand.
Dat Baer vrome riddere doot
Bleven , ende menich stout seriant ,
Eer si wouden gaen in hant ,
Ochte door noot euich vloe.
VAN HEELU , vs. 6023.

Enighen. Vereenigen. Onse leven ende onse wesen is eenvoldich
verhaven ende gheenicht metter waerheit, die God is. RUUSBR.
Brul. 220. Minne is een cracht die enighet dien sy minnet ende maect
van tween een. Stemmen, Ll. 62.
Zie ook Dr. v.

Proza , bl. 27.

Enieheit. Zie EENIGHEID.
Enigewelke dingen. Zaken of dingen , welke zij ook zijn mogen.
Brab. Yeesten , II, 711.
Eninghe. Vereeniging , samenkomst. Zie EENING en Dr. v. vL.
Prozast. bl. 27.
Enioen. Uie, ajuin.
Neemt heimelike huwen spa ,
Ende netter mede, dat radic hu ,
Hu hogheu , ofte e n i o en sap.
KAUSLER , Die Rose, vs. 6913.

Enekel. Kleinkind en neef. Km. In 't twede lid neder-gaende inaegschap zijn kindskinderen, dat is zoons zonen , zoon s dochters , dochters
zonen , dochters dochters , alle welcke men hier te lande plag E nckels
te noemen. HUGO DE GROOT , Inl. tot de H. R. 1631, bl. 69, vs.
Enkel (Getuygh. en). Getuige zonder medegetuige , dus geheel

alleen staande. Wdb. op

HOOFT.
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Enekel. Eenigszins. Ibid.
Enekelen. Enkel maken , kwijt razen , opmaken, verliezen.
Ghij zijt een speler,, Wilm ; maer van een dobbelaer
Gaet u den hoogen roem niets to rechtvaerdigh naer.
Ghy hebt uw Huys vertuyscht, uw' Tuynen en ow Boomen ,
Van hondert zijt gh' op thien, van thien op een gekomen ,
Ghy waert in zy gehoost , nu gaet gh' in bloote schenckelen ;
Wilm, heet dat dobbelen P 't gelijckt wat beter enckele n.
HUYG. Korenbl. II, 449.

Enkelyk , enklyk. Alleenlijk , blootelijk.
Enkeloos. Onverzeld , geheel alleen.

Wdb. op HOOFT.

Als ik my wel bedenk , ik speel hier met mijn leven,
En heb my enkeloos op desen weg begeven.
s. VAN PAFFENRODE, W. van Arkel, bI. 15.

Enknochte. Ontknoopte , losmaakte.
So we den knoop enknocht e.
Alex. B. II, vs. 200.

Enckt. Inkt. KIL.
Enode. Zie EENODE.
Enpent. Quid ? Kan het ent,

spruit zijn van het oudfr »empeau"?

Margriet van Male , eedele enpent,
dlant hielse van haren vader mechtich ;
Philippus-le-hardi troudese excellent;
tsamen hadden si kijnderen crachtich,
si hieldent dlant seer eendrachtich.
Te Risel begraven , dit is warachtich.
Vaderl. Mus. IV. bl. 430 , vs. 279.

Ensien.

Verkeerde uitspraak of verbastering van »engien", dus

verstand, beleid.
Ende pijnder na in allen kere
Hare en si en, om dat se woude
Bat hi haer segghen sonde , enz.
Be Borchgravinne van Vergi, vs. 668.

Ensioht. Verdraaide uitspraak voor aangezicht. Wdb, op
Entegen. Tegen. Hd. »entgegen."

BREDERO.

— — Oenopis
— — — die alleleen ent eg en
Stonden haer dertellieden.
COORNHERT, Odyss. 1605, II, 131.

Entelen. Brommen , kijven, razen, knorren.
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Dat en telen ben ick so moe als gespoge spek.
Kl. van de Uyterse Juffers , bl. 8.
Maar hola , 't is meer als tyd , dat ik na huis ga trentelen
Want anders en hoor ik van onsen ouden niet anders als kyven en e n t el e n.
J. V. PAFFENRODE , Elbert, 1657, bl. 31.

Vergelijk hiermede SCHMELLER ' S Worterb. op »iinteln".

Entelic , inteliken, intelec. Spoedig, weldra, binnen kort, terstond.
Hi zwoer bij sijnre trouwen ,
Dat hi die ondaet hadde gheweven,
Dat sonde hem en t eli c costen tleven.
Mloep. B. IV, vs. 1802.
Dats dat is i n t e 1 e c ben begerende
Pat ghi de gevangene , die sijn gevaen ,
Telivereert Here.
Belg. Mus. IX, 95.

Entelmoes. Edel gerecht.

In dat eynde vander maeltijt ende vander

feesten , woude hi gheven een sonderlinghe entelmoes, dies hi langhe
begheert hadde. RUUSBR. Brul. bl. 122, reg. 9. Dese gave ende dit
entelmoes verblijt ende verciert alle hoghe feesten ende alle werscap.
Ibid. reg. 15.

Enthouden sijn. Opgehouden worden , verbly houden.
Doe wii to hove waren enthouden
Doe stontet hof in groter eren.
HILDEG. Ged. bl. 205, vs. 80, var.

Entlyk. Eindelljk. Wdb. op HOOFT.
Gelyk een leistar entl y k deur
De nevels heenebrak.
VONDEL , Pobzy, I, 501.

Enten.

Samentrekking van en den.
Hine eeschede niet dan vrede
E n t en rike to dienne mede.
liAERL. Sp. H. 40 . ed. III P. IV B. I, vs. 42.

Enten. Wonden peilen en onderzoeken.
Enter — — of. Hetzij
— of.

Wdb. op BREDERO.

Want God en laet niet onghewroken,
Ent er bier o f nader tijt.
HILDEG. Ged. bl. 188, vs. 41.

Enteren. 1)

Het zelfde als ENTEN. Hoe ! een van Cesars schermers

verdroegh al lachende dat men hem zijn wonden sneed en enterd e.
DE BRUNE, WaSteeD , II, 363.
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2) Aanvallen. Wdb. op BREDERO.
Entrouwen entrauwen entruwen. On getwijfeld , zeer zeker ,
in waarheid , inderdaad , waarachtig.
Dat ware onrecht entrou we n.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 252.
Mi heeft groet wonder en t ran wen,
Dat eenich man dies rauwen
Mach ghedoghen.
KAUSLER , Die Rose, vs. 2563.

Zie nog Rymb. vs. 13272;

MAERL.

Sp. H. 4". ed. III P. IV B. XLI,

vs. 71 ; HILUEG. Ged. bl. 58, vs. 232.
Entreye. Ingang , opening.
Daer en was andre en t r eye ne gheene.
KAUSLER , Die Rose, vs. 14125.

Entsel , ensel. Einde.
Dan condi u gheen dere bescriven
Hoe goet dat es in den beghensel
Met hem to sine, maer int ensel
Smaect de morseel na den loeke.
Belg. Mus. VII, 323, vs. 160.
Dat beghinsel es suns rouwen,
Ende oec maget wel ents el wesen.
Limb. B. IV, vs. 341.

Entwee , entwe. Aan of in st ukken. Ick wil hem den rugge en t wee
slaen.

MEIJER, 0.

N. Spr. bl. 12.

Enen sloech hi entwe die sijden.
Alex. B. III, vs. 84.

Envye , envie. Naijver , wangunst , nijd , oneenigheid.
Dese edele prinche ghetrouwe
Wart mids ghescille in ware dine
Jeghen den Vranxschen coninc,
Ende waert van sconinex Richaerts pantie,
Van welken roes een groete envye
Tusschen den coninc ende den grave.
KAUSLER, Reimchr. vs. 5099.

Die -- by jonsten of by en vy en
Becht-vonnesse laten door eenighen noot.
BLOMM. Oudvl. Ged. II, 68, vs. 185.

Zie ook Leven van St. Am. II, vs. 4469;
P. I B. L , vs. 64 ;

HOUWAERT ,

MAERL.

Sp. H. 4°. ed. IV

De vier Wterste, bl. 282.

ENWECH.--- ERACH.
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Enwech, enwege. Weg, heen.
Hi vloech enwege.
Alex. B. IV, vs. 1526.
Doe die maeltiit was ghedaen,
Ghereiden si hem 'e n w e c h saen
Den wech dien si hadden begonnen.
Limb. B. I, vs. 310.
Meer voorbeelden vindt men in Alex. B. V. vs. 401 ; Lev. van Jez.
bl. 18; KAUSLER , Die Rose , vs. 13917.

Enweghe strijken.. Heengaan. Lev. van Jez. bl. 117.
Epistolen. Brieven, epistelen.
Also Ovidius hoer legende
In epistolen heeft bescreven.
Mloep. B. II, vs. 205.

Eppen, uppen. Opperen , to berde brengen , aanvoeren.
Nyemant en e p p e dat voir onneer,
Dat is den laden van minnen leer,
Die ter minnen sijn ghestelt.
Ibid. B. II, vs. 4237.

Er. Hij , even als in het Hoogd.
Mer Danis was een soete man,
E r antwerde den heren dan.
Alex. B. II, vs. 667.

Erachtich. Eerzaam , eervol, deugdzaam, braaf.
Een meester sal sijn betame ,
Besceden ende oec eersame ,
Ende wel sijn ghefondert
In die dine dies hi instrneert,
Er achtich in allen saken.

Dr .

VERWITS Bloeml. II, 210, vs. 141.

Er achtich man in anxten leeft,
Alse hi moet bidden, dat men hem geeft.
De zelfde , De Roos, vs. 4631.

Erachtieheit. Eerzaamheid , braafheid , en ook , volgens Mr.
C. VAN DEN BERGH ,

bezit van eer en grootheid,

Ben coninc die siin wilt van love,
Alsi onthouden heeft tsinen hove
Sine hoghe liede ende sine baroeue
Om feeste ende ere hem to doene ,
Sone wilt hi niet dat si to laude

L. PH.
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Wederkeren ydelre hande
Maer gheeft hem ghiften ende beden,
Alse wel betam erachticheden.
Limb. B. XI, vs. 606.

Erande. Zie EERHANDE.
Brand. Heraut.
Die mare deck hi wyde loepen
Mit erauden ende ander boden.
Mloep. B. II, vs. 849.

Erbarmen. Zich erbarmen.
Dies schrickt den ouden-stock , en bid met groot vervaren,
Erbarmt mijns ouderdoms, en wilt my noch wat sparen.
VONDEL, door v. L.

I, 601, vs. 14.

Erbieden (Zieh). Zich aanbieden. U. W. en Wdb. op

HOOFT.

Gy doet ons meerder eer als wy verdienen connen,
Mer wy erbieden ons tot uwen dienst ghereet.
Constth. Juw, bl. 209.
Hy — — — e r b i et zich met gelijck geweer to vechten.
VONDEL, door v. L. V, 249, vs. 11.

Erdbeve. Aardbeving.
Ende alse hi soude inden tempel gaen,
So wart erdbeve saen.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P. II B.

XXXIIII, vs. 22.

Zie ook ibid. I P. III B. XXX, vs. 9.
Er den. Ter aarde bestellen, begraven.
Mettien ghinc men daer ghereiden
Gheen lie met scoenheiden,
Alst wel betaemt den keyser rike,
Ende men er den eerlike.
Limb. B. VII, vs. 365.

Erderseh. Aardsch.
Rijchede ende e r d e r s c h goet
Nontseggic niet , want hets goet.
MAERL. Sp. H. 4°. ed.

I P. VIII B. LX, vs. 23.

Zie nog ibid. LXXV, vs. 54.
Erdieht. Verdicht, uit de lucht gegrepen. Wdb. op

BREDERO.

Dese

oudicheyt kennen oock anderen , xnaer in 't verhael van dien brengen
sy e r d i c h t e ende versierde loogenen voort, die noyt gehoort zijn.
Oudt Batavien , bl. 6.
Erdiehten. Verdichten , verzieren. PL.

SCRIVERIUS
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Erdin. Aarden , van aarde.
E r d i n e vate, alsict vant,
Waren daer eerst vonden int lant.
miant. Sp. H. 40. ed. I P. 1 13. XXXII, vs. 91.
Die voete zom er di n, zom yserijn.
Rymb. vs. 16327.

Erdom. Dwaling. PL. en MEYER.
Erduehtelyk. Geducht. U. W. en Wdb.
Erduehten. Vreezen. Ibid. en MEYER.
Erduehting. Vrees. U. W.
Erdulden, Laden , verdragen. PL.
Ere. 1) Woe?, grond. HIL.

op HOOFT, bl. 468.

2) Opene plaats , plein. Ibid.
3) Werkplaats. Ibid.
4) Gemengd metaal , ook koper.
Maer si aenbeedden een calf
Dat si goten van e :r e.
Jans Teesteye, vs. 366.
5) Volgens CLARISSE , Heim. der Heim. bl. 529, leven , levensbehoud;
volgens HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, Koninklijke waardigheid. Eggherick
den dood van Karel den Grooten gezworen hebbende, zoo deed deze
zijnen geheimen Raad vergaderen.
Dat si hem goeden raet gheven,
Dat hi behoude sijn ere.
Caerl ende El. vs. 1074.
Men vergelijke hiermede ibid. vs. 1169 en Reineke Vos , naar de
Lubecker uitgave , door HOFFMANN VON FALLERSLEBEN , vs. 2237.

Ere. Eerst , alvorens, to voren.
Maer gi moet mi geloven e r e
Dat gi met al uwer cracht selt varen.
Lane. III , vs. 19074.
Ere. Contractie van eenre.
Van e r e keyserinnen men oec vint
Die to manne nam haer kint.
Jans Teesteye, vs. 404.

Ere, eren. Van hen, hunne ; hun

of haar ; Karen of hunnen.

Die een vrije stat berechten ,
Ende die hem dan laten ontrechten
Die privilegien ende vrijheden
Die toehoren e r e steden
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Om yemans danc oft gheniet,
Ende haer lijf daer core en setten niet,
Sijn verloren.
Het Boec vander Wraken, II , vs. 1293.
Om te kennen e r en seden.
Alex. B. IV, vs. 1177.
Zie nog ibid. B. VI , vs. 80.

Erebre. Eerbare. Wdb. op BREDERO.
Eremite. Hermiet.
Menich eremite
Gode dienden met groten vlite.
Alex. B. VII, vs. 1255.

Eren. Ploegen , beploegen landbouwen. Zie EBBEN.
Erenberg. Eerehulsel , bestaande in de riddertijden in eene fraaie
witte mouw.
Dese e r en b e r g e here , nu siet,
Die gevic u hier to desen.
Lane. III , vs. 14772.

Erenghier. Begeerig /mar eer, eergierig.
(Die) simpel (sijn) elide e r en ghier,
Vredelic , wijs ende guedertier,,
Die en machmen niet so hoghe prisen,
Als hoer weldaden lustelic rijsen.
Mloep. B. IV, vs. 2283.

Erenst. Liver naarstigheid.
Die portwerder ontfinken blidelike
Ende swoer mule seide ghetrouwelike,
Wat hi hem hiete ende wilde gherenst,
Hi Bonder an legghen sullen er e u s t.
Fl. ende Bl. vs. 2792.
Enen gevoeleken erenst, die etc priester es sculdech te hebbene
toe den dienste Goods. RUUSBR. Tab. bl. 190, reg. 2.

Erenstachtich. 1) Liverig , naarstig. Nieman en mach wel gherechte
mate houden in soberheden , hi en si sonderlinghe vlitich ende erens tachti c h te bewaerne siele ende lijf. RUUSBR. Brul. bl. 36, reg. 12.
2) Ernstig. Een vlietech erenstachtech wille. RUUSBR. Tab. bl.
229, reg. 6.

Erentrijek. Eervol , rijk in eer.
Foe grote claghe sy hem doet
Over den ridder e re n t r ij c k,
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Ende beloechen valschelijck.
Mloep. B. II, vs. 481.
Alle boesheit sal hi schuwen
Ende in doechden hem vernuwen,
Ende worden erentr ij c k ende goed.
Ibid. vs. 2189.

Ereste. Ernst.
Dat si in e es t e noch in spel
Ne minde en genen anderen man.
Lane. III, vs. 12854.

Erf. 1) Erfenis, nalatenschap. Wdb. op

BREDERO

en Wdb. op

HOOFT.

2) Erfgenaam.
Ick ben Agesilan de jonghe Prins en e r f van Griecken.
J. STARTER Daraide, 1621 , bl. 41.

Dat Guerre was gequetst, en aen sijn doot geraeckt,
Na dat hy hem sijn e r f to voren had gemaeckt.
CATS , door Dr. v. vm II, 222, b.

Erfaehtich. Die later als opvolger,, ook als erfgenaam zal optreden.
Doen wiert Hertoghe Philips e r fa c h tic h Grave van Namen.
NEWIJOK , Hist. van Belg. 1574, fo. 127 , d.

VAER-

Erfachticheit. Erfdeel. Hebben wi yet blivende int guet, ende inder
er fa c h tich eit van ons vaders huys ? Bijb. van 1477, Gen. XXXI ,
vs. 14. Want die here is hare e r f a c h tic h e i t. Ibid. Deut. XVIII, vs. 2.
Zie nog RUBBER. Brul. bl. 102, reg. 16.
Erfberecht. Uiterste wilsbeschikking.
Toen koning Herkles lest ten oorlogh weer ging streven
Liet hy een hantboeek t'huis, van binnen dicht beschreven
Met eenigh erfberecht.
VONDEL , door v. L. XI, 194 , vs. 158.

Erfenisse , erffenisse. Grond , land , door aanslibbing als mede
door verovering verkregen. Zie rum. Ged. 223; 2e Proeve van 0. T.
en D. bl. 91.
Erfhavelijke goederen. Goederen die bewerkt waren , of zoo als
men zegt , die fatsoen hadden; daartoe behoorde al wat zilverwerk , en
huisraad was. Zie 2e Proeve , bl. 68.
Erflijke goederen. Deze waren voorheen goecleren, die wit den
aard der zaak onroerend waren, als huizen , renten , cijnsen , pachten ,
enz. Ibid.
Erflijcheit. Wat door erfenis verkregen wordt.
Europin ende mijn er fl ij c h e de,
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Ende dlant dat mi liet mijn vader,
Dat gevic u op algader.
Alex. B. I, vs. 1209.

Erfnaem. Erfgenaam. Mloep. B. I, vs. 612.
Erfnamer. Erfgenaam. MEYER.
Erfsondelick. Als aangeêrfde zonde.
Nu light dat groote Licht, die Engel-lijcke gaven ,
Door eenen in ons al er f son delick begraven.
HITYG.

Korenbl. I, 26.

Erftale. Dit woord werd somtijds met erfhavelijke en erflijke goederen verwisseld, doch volgens het Bericht, bl. XVII van de 2e Proeve ,
had het eene bijzondere beteekenis, en werd het gebruikt zoowel voor

erfvoorwaarde als voor er fboete.
Erfwaghter. Natuurlijke of vermoedelijke erfgenaam. U. W. en Wdb.

bl. 468.
Ergh, ere's. 1) Doorslepen. Ibid.

op HOOFT ,

2) Boos, slecht.
Hier omme pijndic ende poghede
Hoe so e r g e ene sake
Testoret worde.
Rein. door Dr.

J0&CKBL.

vs. 2323.

3) Letsel , verwonding.
Hets wonder hine hadde groot erch
Ontfaen : tserpent was so fel.
Walew. vs. 682.

Ergen.

Werkw. Verwoesten , afgeleid van den vorm »hergen, herien".
Came so bleef eenege port
Bewest den Rine, benort den berghen ,
Sine gingense dore e r g e n.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. III P. IV B. II, 14.

Ergen.

Bijw. Hier of daar , ergens.
Het schaduwende lof eens planebooms u frisch
Een zonnehoed verstreck , een beuckelaer uw disch ,
Uw oefeninge uw veyr, wat zoon uw bedstede erge n.
VONDEL, door v. L. 1, 352, vs. 147.

Ergeren, ergheren. 1) Boos , goddeloos worden.
Die werelt began ergeren doch
MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P. I B. XII, vs. 18.

2) In waarde doen afnemen. Ende dat goet en salmen niet vermin ren ,
noch e r g h e r e n.

Ged.

I, 218.
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3) Beschadigen. Weert oec dat si die wiele , dat wi oft onse erven ,
greven tot Gelren, oft anders yemant van onser wegen • daer woende ,
alst voerscreven is, van brande , of van anders enigherhande misval , van
onser wegen , gear g e r t wurde , dat soel wi oft onse erfnainen, greven
tot Gelren, verbeteren ende weder maken , op onsen cost. Ibid. I, 380.
Zie nog Lev. van Jezus , bl. 41.
Ergeven (Hem). Zich overgeven , zich onderwerpen.
0 wonderheydt ! een volck dat my niet kent
Er g e eft sic h my , en heeft sijn oor gewendt
Om mijn bevel eerbiedelijck te vaten.
CAMPH. 1630, Ps. XVIII , vs. 19.

Wie wil, sal s i c h aen God e r gev en konnen.
Ibid. Ps. XXII, vs. 14.
Ergheidt. Geslepenheid. U. W.
Erghesins. Ergens. So wanneer datter eenighe twist oft swaricheyt
er ghe sin s in bestaet te vallen. MARNIX , de Bienkorf , '1569 , f°. 340, v°.
Erehier. Boogschutter. Fr. »archer". De Oorl. van Hert. Albr. bl. 224.
Erheit. Toorn, gramschap.
Doe sach si den riddre daer staen
Sere ontsteken van e r h e i d e n.
Limb. B. VI, vs. 1275.
Doers antworde die vrouwe , sciere
Ontstekende van groter e r h e i t.
Borchgravinne van Vergi , vs. 187.
Doen ghinct ghy van e r h e y t vloucken.
Belg. Mus. VI , 58.
Erien, errien. Wisselvormen van eeren, dus : akkerbouwen, ploe-

gen , beploegen.
Die knape conste wel int last
Erie n, diken, coren saien.
Ibid. X, 70.
Alse ghi er i et op die zee
Settet di u kint, noch min noch mee ,
Voer u perde in die yore.
Alex. B. VIII, vs. 591.
Ericken. Herkauwen.
Erisie. Ketterij.
Doe de panes Gregorius zat
Te Rome in Siute Pieters stat ,
Eeu Pieter, was geboren
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Van Alisia , als wijt horen ,
Ende was van e r i s i e n beseit
Te Rome, ende in hoeden geleit.
Lev. v. St. Fr. vs. 9299.

Erkaeud. Weldoordacht.
— — — sijn erk a eu de spreuck
Des wijsen hart bequam als dorren beemd de douw.
VONDEL , door v. L. II, 644.

Erkauw en. Overdenken , over iets nadenken. Wdb. op

BREDERO.

E r k a u t de zaak ter deeg en neem een pet besluit.
PAFFENRODE , W. van Arkel, bl. 16.

Men moet een zaecke wel kauwen en erk au wen, eermen die in 't
werck leght. DE BRUNE Banck.-Werck , 1660, I , 36.
Zie nog voismEt , Alt. Geh. Offerhande , vs. 603.
Erke. Ark.
— — — ten eersten daghe
Van aprille , dans gheene zaghe,
Ondede Noe, dat suldi mercken ,
Boven , dat decsel vander e r k e n.
Rymb. vs. 1240.

Ereke. Spui, sluis. Km.
Ereker, arckel. Uitstek , balkon. Ibid.
Erknouwen. Op nieuws smaken.
En boven alle dingh u hier ghepresenteert ,
Wert u bevolen hooch Godts Woort reyn t' onderhouwen ,
Op dat gh' in overvloet Godts seghen moecht e rk nouwen.
Vreeds-Triumph-gedicht , 1609, bl. 18.

Erkost. 1) Erkende.
— — — daar Holland ander macht
Dan 's Graven nooit erkos t.
OUDAAN, Poezy,, I, 297.

2) Erkend.
Die groote weldaad ons van boven aangeboou
Is van ons niet erkos t.
Ibid. III, 446.

Erlegghen. Overleggen , bepeinzen , bedenken. Wdb. op

BREDERO.

E r l e g h t in al wat u ontmoet
Dat uwe sonden menichvuldigh
Noch meer sijn schuldigh.
BREDERO, Aendachtigh Liedt-Boeck , 1622, hi.. 20,
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Erm. Arm.
God almachtich
Die hun met synen e r m zal helpen.
VONDEL , door v. L. I, 54, vs. 208.

Ermboey. Armband , armring , bracelet.
Zo ginghen zy op 'tgoud van haer e r m b o e y en snurckeu.
Ibid. H, 32.

Ermborstier. Boogschutter,, licht gewapende krijgsknecht.
Daer voeren si metten e r m b ors tier e ii.
MELIS STOKE, B. III, vs. 75.

Ermenien. Hermelijn.
Die coninc adde ten selven tiden
Doen maken een surcoot;
Het was scarlakijn root
Met ermenien nut glaewrocht.
Walew. vs. 981.

Ermeriin. Gestippeld , gevlekt, Zie

ROQUEFORD

op »armire". Walew.

vs. 981.
Die vrouwe hadde om haer gehangen
Enen mantel sabuliin,
Met ere vedren ermerii n.
Limb. B. X , vs. 206.

Ermgaerd. Zeker soort van appel.
Prijst Sint Jana Appels , Rabbauwen en Kruyeliugen,
Prijst Schijf-appels , Goe-soeten en Ermgaer de n.
ROEMER VISSCHER, Brabb. 1669, bl. 72.

Ermine. Hermelijn.
— — — — een parement
gevoedert met ermine
—
BLOMM. Oudvl. Ged. II , 75, vs. 43.
Enen pels van ermine.
Dr . VERWIJS, Die Rose, vs. 1624.

Ermine. Ellendeling. Het zelfde als

ARMINC.

Claus ghinc eem bat naerre ,
Ende recht daer eem sijn grouwe haere
Op die scouderen nieder hint ,
Stec hi den ouden ermine
Doer den hats met sinen swerde,
Alex. B. V, vs. 194.

Ermode. Armoede, ellende.
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Mijn vader heeft .vij. jaer gequolen
Ende es onder gegaen van gode
Ende leget in sware ermod e.
Lane. II, vs. 43988.

Erne. Oogst. IUL.
Ernen. Vergrammen , boos maken.
Voren blusschen , mass achter berneu ,
Daer si goede lieden mede erne n.
KAUSLER , Die Rose, vs. 988.

Zie nog D r . VERWIJS , Die Rose, vs. 11010.

Erneren. Onderhouden, voeden. Een vader can eer thien kinderen
erneer en, dan thien kynderen eenen vader. MEIJER , Oude Ned. Spr.
bl. 42.

Erneren (Bich).

1) Den kost %oilmen , zich, geneeren. Eng. »to earn".

De grootvader erneerde sig te Amsterdam med de Houtkopery. BOERHAAVE , Leven van Swammerdam. Verscheidene uitgeweekenen , die zich

met ambaght nocht koophandel wisten t' erne er en. HOOFT , Ned. H.
P. 209.

2) Zich en den *len het noodige onderhoud verschaffen. Wdb. op HOOFT.
3) Gebruik maken van, zich behelpen , zich bedienen van. Wdb. op
BREDERO.

Die met gheveynstheyt sich bier er n e r en
llebben een ongherust ghemoet.
P. BOR, Appollonius , 1617, bl. 51, v°.

Ernesse, ernisse. Ergernis , gramschap, toorn.
Echites hi wart saen
Soe verwoet van ernissen
Dat hi waent siins sins missen.
Limb. B. I, vs. 1845.
Polifemus hine conde
Van ernissen cume ghesprekeu.
Ibid. B. VIII, vs. 683.
Zie nog Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 145.

Ernst. Naarstigheid , fiver, vlijt.
— — — het was om verjolyzen
Te zien, hoe d' ernst der Joon het steenwerk dede ryzen.
voNDEL , door V. L. II, 89.
Twee vryers, die gelijek een rijeke vrijster minden ,
Siju besich om met e r n s t haer saken aen te binden.
CATS, door Dr. V. vL. 1, 683, 2.

II.

17
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Ernst. Adj. Ernstig. Wdb. op
Erustech. Naarstig.

BREDERO

bl. 497.

Sijt ernstech tal Owen dinghen,
Pat sal u groet bate in bringhen.
Lsp. B. III, C. 3, vs. 1015.

Ernstehjek. Ernstig. Wdb. op HOOFT.
Ernsteliek. Met graagte, met lust.
Doe at hi ernstelike ter stede.
Lane. II, vs. 1036.

Ernsten. lets met ernst doen, pogen. KII.. MEYER.
Ernsthaftigh. Strong. Wdb. op HOOFT.
Erntfest. Eerzaam.

MEYER. Zie EERENTFEST.

Erpel. Woerd, het mannetje onder de eon den. KM.
Erre. 1) Boos, gram, vertoornd, van daar nog: in arren moede.
Ende alse Herodes vernam dat die coninghe nit weder en quamen te hem ,
so wart hi harde err e. Lev. van Jez. bl. 18.
Doe wert Pylatus erre,
Doe hi verstoet dese dine.
Lsp. B. II, C. 36, vs. 294.

Zie ook Nat. Bl. bl. 241 , vs. 3555 ;

ANNA BYNS ,

Ref. 4548 , bl. 148.

2) Verdrietig, treurig.
Sal Anna jeghen u comma
Pie omme uwe langhe merre
Droeve heeft gheweest ende e r r e.
Lsp. B. II, C. 3 , vs. 132.
Hi gaet serech ende hi gaet blide,
Om Blancelloer serech ende erre,
Dat si es ghesent so verre ,
Bode andersins blide, dat si levet.
Fl. ende Bl. vs. 1372.

Zie nog Walew. vs. 2414.
Errede, contr. van erreheit. Droefheid, smart.
Besiet Suete Onfane dat kint :
In wat poente dat gijt vint ,
In dien so pijnt u oec te sine,
Al soot u geven een deel pine.
Es hi blide, sijt blide mede;
Es hi erre , hebbet oec erred e.
D r . VERWISS Die Rose, vs. 721S.

Erreerder. Zwerver.

PI,.
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Erren. 4) Boos maken, vertoornen.
Dus dedi den lande pine
Ende err e d e oec die vriende sine.
Limb. B. IV, vs. 116.
2) Dwalen. PL. en MEYER. Van den rechten weg afwiiken, als ook in het

sprehen van de waarheid afwijken, draaien.
” Vrient", seit Daris, " wat helpt dit e r r e n"?
Fl. ende Bl. vs. 2309.

Erren (Hem). 4) Zich boos maken, toornig worden.
Hi riep als die hem sere erred e.
Rein. door Dr. JONCKEL. vs. 3188.
— — — her soudaen
Waerbi wildi u dns verslaen
Ende err et n, ghine wet op wien ?
Limb. B. XII, vs. 447.
Zie ook Karel de Gr. Fr. II, vs. 2710 en Fr.

vs. 29; Belg. Mus. X,

bl. 56, vs. 465.
2) Zich ergeren.
Lippijn zijne vrouw verwijtende , dat zij, met lets in de buurt te gaan
halen , te lang

antwoordt zij:
Wat, Lippijn, ghi en moghet u niet e r r e n,
Want ic hebbe dicwile vele te doene.
Lippijn, vs. 12.

Ik vermeen dat zich, ergeren hier eene betere verklaring geeft, clan
zich vertoornen, zoo als elders verklaard -wordt.
Erinnering. Herinnering. Wdb. op HOOFT.
Ersater, ersatre, erscatre, ersetre. Arts, geneesheer.
Andre waenden tien stonden,
Dat ghevenijnt waren sine wonden
Bi eenen ersatere.
KAUSLER ReiRIChr. vs. 2755.

Nochtan sal ic u altemale
Met minen swerde ten stucken cappen ,
Bat nemmermeer erscatre lappen
An u en dart om ghenesen.
Limb. B. VIII, vs. 574.
Zie nog Lev. van Jesus , bl. 84.

Ersateren. Verplegen.
Die ghenen die daer waren gewont
Dede men er sa ter e n terstont.
Grimb. Oorl. D. I , vs. 5139.
17*
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Ersatrie, ersetrie. 4) Geneesmiddel.
Ic weet noch selke ersatrie
Dat icse bi der cracht, dier leghet ane,
Levende weder ghewinnen wane.
Fl. ende Bl. vs. 1270.
Zie nog Rymb. vs. 15575; Lev. van Jezus, bl. 64.
2) Geneeshunde. Zie ARSATRIE.

Erselen. Teruggaan.

Het zelfde als AERSELEN.
Dies erselden sy.
Grimb. Oorl. I, vs. 3785.

Want menich man van hooger daet
Was aldaer in beiden siden,
Die liever, eer si achter tieden
Ocht erselen souden enen voet,
Storten wouden daer haer bloet.
Brab. Yeesten, B. VI, vs. 5845.

Erseap , ersoepe. Gramschap, teem.
Catoen seit in siere lere:
Erscap ontset soe den man,
Dat hi dat recht ghesien en can.
Dietsche Doctrin. B. II, vs. 789.
— ersca p, sijts ghewes,
Hoist n so stijf ghesint ,
Dat ghi die waerheit niet en kint.
Lsp. B. III, C. 3, vs. 674.
Zie nog Lane. II, vs. 3266 en vs. 17267, Stemmen, bl. 63.

Ersehijnen. Verschijnen. Wdb. op
Ersoen. Zaclelboog.

HOOFT.

Agraveyn nam dat hoeft daer nare
Ende hinct an t e r s o en biden hare.
Lane. II , vs. 5772.
Zie oak ARTSOEN.

Erssine. Hersenen?
Want Walewein gherochten so wel
Bat hi eerst metten hovede vel
So onsochte in den nijtspele,
Bat hem welna die erssine inde kele
Ghevallen waren.
Walewein, vs. 9970.

Erstelike

voor

ernstelike. Met ever en inspanning.

's t e l i lc e cone schrijffout.

Wellicht is
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Hi wachte Lancelote so e r s telike
Ende werd geware dat hi die coninginne
Mimic doe met dulre minne.
Lane. IV, vs. 344.

Ertreeken. Verhalen, vertellen.
Hare ridder heft ons beden verwonnen ,
Mijn neve es doet , ic en sonde connen
Die waerheit tort niet e r t r ecke n.
Ferg. naar het HS. vs. 4949.

Ertrike. AardrUk.
Hi seide dat hi, alse hem dochte,
Sijn crone bat niet bestaden mochte
Dan to gevene doe, sekerlike,
Den besten ridder van ertrik e,
Lane. II, vs. 18363.

Ertsch. Aardschgezind, wereldschgezind.
Bedie dire gelike dat ic plach
Te diennen den heilegen grale
Aisle e r t s c h man was , also wale
Plegic noch to diennen hem
Dor al dat ic gesteleec ben.
Ibid. III, vs. 10374.
Si was een e r t s c h e creatuere.
Belg. Mus. III, 108, vs. 5.

Ervaren. Te beurt

overkomen.

In dese teghenspoet
Was haer Gods Engel by, gheen leet is hun ervare
z. HEYNS Vervolg van de Weken , 1628, bl. 8.

Ervarenheit. Ondervinding. Wdb. op HOOFT.
Ervarenis, ervaerenis. Bedrevenheid, ondervinding , ervaring.
op HOOFT.

Erve. 1) Nerf. JUL.
2) Erfenis, erfdeel.
Noch heetet tlant van Jherusalem ,
Dat onse e r v e es ende ons belof.
Rymb. vs. 1727.
Quite die beleghene , dats bederve ,
Ende ghef ons weder onse e r v e.
Ibid. vs. 19336.

3) Land, vast goed.

Wdb.

262

ERVE.—ERVIN.
Levis kinder en hadden ghene er v e,
Want si hadden Gods bederve.
Ibid. vs. 6949.
Al hare e r v e ende al hare lant
Sette hi in renten tskeysers hant.
Ibid. vs. 34823.

Ervecheit. Eigendom door erfrecht.
Want di casteel was sin er y ech e de
Om datten sijn vader maken dede.
Lane. II, vs. 17566.

Ervelinck. Erfgenaam. Km. en MEYER.
Erven. 1) Vervallen, toevallen, toekomen. Want ic love Gode dat Henegouwen nimmermeer comen noch er v en en sal an Jan van Avennes. Clerk
u. I. L. bl. 130.
2) Verwerven, verkrijgen, in het bezit krijgen. Wdb. op
3) Nalaten.

BREDERO.

Want hi wilde na sine doot
E r v en tlant sinen kinde.
MAEEL. Sp. H. 4°. ed. III P. V B. XXXVIII, vs. 5.

Tyberius hadde sijns soens kint
Boven den broeder sone ghemint ,
Ende hadde aehtinghe sekerlike
Hem to ervene dat keyserrike.
Ibid. I P. VII B. XCVIII, vs. 12.

Zie nog Clerk u. 1. L. bl. 71 en bl. 106;

VONDEL ,

door v. L. II, 371 ,

vs. 157.
Erven enen aen iets. 1) Iemand in het bezit stellen van.
Si willen alle mit hem sterven,
Of hem deer an Vlaendren erve n.
MELTS STOKE, B. I, vs. 1224.

2) Erfgenaam maken van.
Sijn broeder Ascanius
Erfdene an tlant allene,
Want Julius sijn sone was Ilene.
Rymb. vs. 8591.

Erven mit. Erfgenaam maken van. Want als ic proeve dat hi tot
mijnre herten coemt , als een vader die sijn kijnt mit ter onverghancliker
rijcheit erven wil. Stemmen , bl. 135.
Erven. Kleine wikken. PL.
Ervinden. Ondervinden.
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Maar als ik uu de mond van Tagus was genaard ,
Ervo nd ik dat dear niet was mijne manheid waard.
GROEBE, Versch. Ged. I, 170.

Ervoelen. 1) Gevoelen. MEYER.
2) Geschokt gevoel, onaangename getvaartvording. Wdb. op HOOFT
bl. 468.

Ervoelen. (Zieh). 1) Zieh gevoelig toonen, gesehokt worden. U. W. en
Wdb. op HOOFT.
2) Zich dankbaar gevoelen. Wdb. op HOOFT bl. 468.

Ervoelenis. Gevoeligheid , misnoegen. U. W. en Wdb. op HOOFT, bl. 468.
Ervoeliglyk. Op eene gevoelige, nadrukkelijke wijze. Wdb. op ROUT,
bl. 468.

Ervoelykheit. Geroeligheid. U. W.
Erwelen. Kiezen, verkiezen. Wdb. op

BREDERO.

Gij hebt mij , ik ken 't, tot een vrijster e r w eel d.
VISSCHER, Brabb. Mtg. 1851, bl. 52.

Ick heb voor u e r w e el d de schoonste soetste maeghd.
STARTER, Fr. Lusth. 1621, bl. 51.

Es. Is. Wdb. op
Es. Des.

HOOFT.

Si seide

begeres strijt ,

Al bestu e s sat, es et wael tijt."
Alex. B. II, vs. 1243.

Esbatement. Spel, kluchtspel, van

het Fr. »esbatement" d. vermaak.

VI, 377.
Ese. Smidse van een paardenhoefsmid. JUL. en PL.
Esel (Graauwe). Soort van taken. Men had laken van verschillende

Al vroeg werden deze spelen esbatementen genoemd. Belg. Mus.

kleuren. Er was eene soort van laken, hetwelk , schoon scharlaken geheeten, nogtans niet altijd rood, maar ook bruin, en welligt nog in andere kleuren voorkomt. Eene tweede soort werd graautve ezel genoemd,
en daaruit werden onder anderen zekere schoeisels vervaardigd. NUM Ged.

I,

bl. XLII.

Esmeraude. Smaragd.
Mocht oyt een jonge vrou een esm era u d e dragen.
CATS, door Dr. V. Vi,. I, 410, a.

Espargne. Schatkist, geldmiddelen. Wdb. op HOOFT.
Espentijn, espentine, espentuine, espine. Rhinoceros, nettshorendier.
Unicorns lout eenhoren ;
E s p en t ij n heetment, als wijt horen ;
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Rhinoceros heet in dietsche woort.
Nat. Bl. bl. 218, vs. 3693.
Si seinde eem .1xxx. e s p e n t i n e.
Alex. B. IX, vs. 809.

Zie ook Belg. Mus. VII, 443 en 448; KAUSLER , Die Rose, vs. 834.
Espeye. Zijclgeweer , degen. Fr. »epee".
Ghewapent sat hi op Galenteye
Ane sine zide sine e s p e y e.
Troj. Oorl. vs. 2586.
Espinek. TVat van espenhout gemaakt is, meer bijzonder eene boot of

een schip. Km.
Esselgieren. Het zelfde als ASSELGEREN, dus aanvallen, bespringen.
Si sulen u tavont ocht morgen
Esselgieren.
Lane. II , vs. 33916.
Essche. Dit woord komt in documenten van omtrent het midden der
15de eeuw veelmalen voor,, zoo als in de Tweede Proeve , op bl. 181 te
zien is. De schrijver is van gedachte dat het eene vlakte beteekent van
aaneenliggende wei- of bouwlanden , deze laatste door scheidvoren afgeperkt.
In geval het aaneenliggende weilanden waren , had ieder eigenaar,, naar ge-

lang van zijn aandeel , het recht, een zeker getal beesten daar in te doen
weiden.
Essehen. Eischen, vorderen.
Te Romen voeren si, over den vader
Te claghene, ints keysers hot,
Bade recht te essehene daer of.
Rymb. vs. 20938.
Est. 1) Het zelfde als ESE. ML.
2) Tak.
Hy hout hier heymelic buten der vesten ,
Ende rust allene ondcr den este n.
Mloep. B. 1, vs. 2918.
Estant. Echte staat, huwelijk.
0! overgulden Echt
Mach wel den Es t an t heeten.
VANDER PEEN, Zinneb. M. 293.

Om te schryven een gedicht,
Op den Es taut van n Nicht.
Ibid. bl. 318.
Estere. Scheut, spruit, lot. Km
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Estokkade. Degen.
Gewapend met een schicht of twee ,
En met een achtvoeds estokkad e,
Die lang verroest was in de schee.
FONUENBR. I, 90.

Eswel. Het ruggestuk van een wild ztvijn.
Etaet. 1) Staat, gesteldheid, toestand.

KIL.

Dander etaet die gaet in,
Alst kint doet sprekens beghin.
Nat. Bl. bl. 12, vs. 17.

2) Graad, trap.
David die conine heeft geseit,
Dat die minsche tot sijnre outheit
Bi VII et aten op clemmen sal,
Nu soe willic openbaren
Elken etate bi XII jaren.
BLOMM. Oudvl. Ged. III, 124, vs. 29.

Etelick. Eelbaar.
Hoor, Domine, ghy pronckt met spoedige gedachten,
En brought ons rijp en groeu op Stoel, en dat is fraey;
Maer liet ghy 't versch geslacht versterven en vernachten,
't Wierd et elicker spijs, en ongelijck Mill taey.
HUYG. Korenbl. II, 107.

Eten. Bijten, sehelden, toesnauwen.
To hebbe een quaet wijf als ghi wel wet,
Die mi altoos schelt ende e t.
Horae Belg. VI, 107, vs. 76.
Zou het woordje »het" in het Wdb. van BREDERO hiermede in verband
kunnen staan , en zou er een werkw. hetten bestaan hebben ?
Eten (lets niet kunnen) of kaauwen. Lets niet kunnen verduren

of er onder bezwijken. Wdb. op BREDERO.
Etentijdt. Feestmaal. Dat men to Sente Cornelijs op den steenwech
engheene et ent ij d t houden en sal. Belg. Mus. VII , 307.
Etick , ettick. Azijn. KIL.
Etsen. Weiden, afweiden. Ibid.
Etten. Verteeren, verslinden, vernielen.
Dat icse met minen tanden
Etten moete.
Karel de Gr. Fr. II, vs. 3307.
Sonde van gheenrc zake

266

Err EN.—EUVEL.
En heeft zo gherechte wrake ,
Als nijt, want hi dien zelven e t
Daer hi mede is beset.
Lsp. B. I, C. 27, vs. 99.

Ettinge. Weide. JUL.
Etwes. lets. Wdb. op HOOFT.
Euder. Uier,, speen. JUL.
Euckel. Rimpel in het voorhoofd. Ibid.
Euckelen. Het voorhoofd rimpelen of fronsen ; het voorhoofd in rimpets sa'inentrekken. Ibid.

Eul. Papaver. Ibid.
Eunjer. Gauzy , geestig , levendig , bedreven , geslepen. Wdb. op BREUER°.
Eunjer. Nikker,, spook, schim. MEYER.
Eunjerheit. Aardigheid. Ibid.
Eusehe. Eeuwige.
Gi selt sien in corter tide
Dat alle onse vrienden , die sijn verloren ,
Ten euschen paradise selen comen.
Vanden Levene ons Heren , vs. 3530.
Daer en willie dat gi sijt
Sonder inde int e u s c h e rike
Hier boven in mijn hemelrike.
Ibid. vs. 4872.
Ende most ons dor sine ghenaden
Bringhen ten eusehen rike.
Der Ystorien Bloeme, vs. 4279.
In rnijne uitgave van 1857 staat easeh en , dit is onjuist.

Eussel.

1) Weide. PL.

2) Unster. Ibid.

Eusselkine. Weide.
— — orsse — —
Gereden uyt eren euselkin e.
Grimb. Oorl. II, vs. 5906.

Euvel. 4) Ramp, ongeluk , tegenspoed.
In dit paleis, met blued bestort;
Daer ick. betreur mijn Vaders envie
VONDEL, door v.

2) Ziekte , krankheid. MEYER.

Euvel. Adj.. Kwaad , sehadelijk. Ibid.
Euvelen. Beschadigen , schadelijk zijn.

Ibid.

enz.
HI, 492, vs. 92.
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Euvelijek.
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Bijw. clienende um de beteekenis van het adj. to verster-

ken. Wdb. op BREDERO.

Euverman. Overman, aanvoerder, hoofd.
Bu y er man van 'et Turfdragers, van 'et Bierdragers , van 'et Waegdragers
en 'et Koorendragers Convent.
Klucht van Oene, bl. 10.

Euwen. Weiden. NIL.
Euwssel. 1) Voeder voor het vee. Ibid.
2) Weide, Weiland. Ibid.

Evel.

1) Ziekte, kwaal, ongesteldheid.
Doe men screef XI hondert iaer
Ende XXV, quam e v el suaer
Den Keiser Heinric an tUtrecht.
MEL'S STOKE, B. II, vs. 116.

Een liebaert seide tenen stonden
Dat by met evele ware gebonden,
So dat hi wandelen niet en mochte.
Rein. door WILLEMS, Bylage IV.
Zie nog Rymb. vs. 14345; Heim. der Heim. vs. 841 ; Dboec vanden
Houte , vs. 696.

2) Ramp, ongeluk. Zie D r.
3) Het kwade, het booze.

VERIVIJS Bloeml. I, 49, vs. 431.

Vellet ev el ende strijt
Over al daer ghi sijt.
Vanden Levene ons Heren , vs. 1226.
Bade si bat der maghet Marien
Dat sise van evele moeste vrien.
Beatrijs , vs. 842.

Evel (Grote). Vallende ziekte. Enen man , die metten groten e v el
besmet was. Pass. Wijnt. 1480, fo . lxxij , a.

Evel.

Bijw. Slecht, kwalijk.
Mer altoes salt him e v el gaen.
Mloep. B. III, vs. 596.

Evelen. Kwetsen, hetzij door mes of zwaard, of door vloek- en scheldwoorden.
Doen begostse te kruysen en te vaenen , te moffelen en te prevelen ,
Te recken en te strecken , te vloecken en te evele n.
viti; SANTEN, Snappende Sijtgen , bl. 24.
Die enen knijf trocke ochte een steecsweert anderen mede te evelen e.
Keur van 1292 in VAN HEELU, bl. 543. Soe wat manne van buyten quame
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binnen der stad , em onse poirteren te evelene ende met voirrade ,
hadde verboert lijf ende goet. Stadsordonnantien van Brussel van

1341-1354

in Belg. Mus. I, bl. 251.

Evelmoet. Grarnschap, toorn.
Maer, over waer so seggic dat,
Dattie e v elm o e t van Gods
Daer jeghen was.
Rymb. vs. 28053.
Zie nog Lsp. B. II, C. 20, vs. 67; Dietsche Doctr. B.

II,

vs. 3698 en

B. III, vs. 1240.

Evelsinnieh. Gramstorig.
Die mensche sal, alsoe wi lesen ,
Van herten altoes blide wesen , — —
Niet evelsinnich, ende dan
Mach hi wel heten een man.
Die Dietsche Doctrinale, B. III, vs. 1723, var.

Even. Haver. Fr. »avoine".
Men stalde die paerde ende dede hem gheven,
Te volle van hoie ende van even.
FL ende Bl. vs. 1621.
Ende hi vant even en genoech mede
Wel te

perden tere ander stede.
Lane.

II,

vs. 7863.

Even, eeven. I.) Evenzeer. U. W.
2) Gelijk. Ibid.
3) Eenzelvig. Ibid.
4) Juist.
Ick draegh een schoon kleynoot , dat yeder sou behagen
Als sy het beste deel daer mede binnen sagen ;
Maer dat en is 'er niet, en even sonder dat
Soo is 'et maer een romp, een hol en ydel vat.
CATS, door Dr. V. VL. I, 743, a.

5) Zelfs.
Weet dat een eerbaer wijf moet afgesondert sijn,
Niet van het quaet

maer even van den schijn.
Ibid.

I,

502, a.

6) Altijd.
Kan 't niet even rood gedyen ,
Troosteloosen te verblyen.
HUYG. Korenbi. I, 198.

Zie BILDERDIJKS verklaring en de noot bij HUYGENS zelven.
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Even. Eggen, d. i. den geploegden grond gelijk maken.

— — sayen ende even mede.
ITELT11. Sp. H. P. 390.

Even. Effen, vlak , longs den grond. Daarom sal men dat huys, sijne
steenen ende sijn hout even afbreken. Staten-Bijb. Levit. XIV , vs. 45.
Even kersten, evenkersten. Mede christen, naaste, natuurgenoot.
Du en sulste ieghen dijne even kerst en gheen valsch ghetuych gheven.
Bijb. van 1477 , Exod. XX , vs. 16. Hier es verboden al dat dinen eve
kerst en deren mach. Dr. v. vt.. Proza , bl. 62.
Zie nog Rymb. vs. 24090 en vs. 25405.
Even koemen. Gelegen komen, best voegen. Dat wi di vorgenoemde
veerscip ende tyenden alle jare , wanneer ons dat even koempt , op
sente Walburghe dach in den meye luessen ende bescudden moeghen,
enz. NIJH. Ged. II, 47.
Zie ook ibid. IV, 32.
Even lane. Voor zoo verre. Overwaer so segghic u even 1 an c dat
ghi dit daedt eenen van minen brudren desen minsten, so daeddyt mi
selven. Lev. v. Jezus , bl. 198.
Even lane dat, evenlane dat. Zoo lang als. Ende hoe machstu
dinen evenkersten ghesegghen beide, laet mi di dat kaf ut dire oghe don,
evelanc dat du den bloc hefs in dyns selves oghe. Lev. v. Jez. bl. 43.
Ende Jhs antwerdde hen: hoe souden des brudegoems kinder hare vastinghe moghen ghehouden , even lane dat die brudegoem met hen es?
Ibid. bl. 61.
Even maent. September, maand waarin de zon de evennachtslijn

bereikt.
Omtrent onser Vrouwen dach gereet
Die in Even-maent oec es.
VELTU. Sp. H. f°. 376.

Die vierde maent nae Meye , dat is die even maent. Dr. v. vr„. Prozast.
bl. 320.
Even oude, evenoude. Zoogbroeder.
Doe riep hi sinen even o u de.
Rymb. vs. 19306.
In MUM. Gedichten , bl. 181 , komt dit woord schertsend voor als het

mannelijk lid. Men dient , om zulks to begrijpen , de geheele geschiedenis,
die daar verteld, en in Dr. VERWIJS X Boerden op bl. 25 en vv. teruggevonden wordt , to lezen.
Evendraehtich. Gelijk dragende, overal van gelijke dikte. E v endracht ic h geslagene platen recht opgemaeckt. Jerem. X, Kantt. 11.
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Evene.
II

1) Vlakte. De pleyne ofte evene der scheuren. Staten-Bijb.

Sam. V, Kantt. 52.
2) Haver.
Enen bonten mantel ter vaert
Brochtmen hem, ende dede op sijn paert;
Men hevet gewreven ende geconreit
Die crebbe vol e v e n e n y ore hem geleit.
Ferg. naar het HS. vs. 1256.

Evenen. Evenzeer.
Evenen ten steden ende ten dorpen.
Brab. Yeesten , II, bl. 667.

Evenhoge. Houten stormtoren op rollen , welke even hoog als

de

muren eener vesting, den daarin geplaatsten strijders de gelegenheid geeft ,
op den zelven den viand aan to tasten.
Doen brachtmen die evenhogen
Deer ve]e quarelen uyt vlogen.
Alex. B. I, vs. 978.

Evenhouten. Zeker straatspel , vroeger bij het gemeen in zwang.
Wdb. op BREDERO.

Evenin. Van haver of van gerst.
Men siet enen die gevaen
Es in karkere ende sere ontaen,
Ende die van wormen es onreine,
Ende en drinct mare fontaine
Ende edt gerstin oft e v e n i n broet.
Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 2633.

Evenlijeke. Gelijk.
Meester, vrient , tis wel ghemeten
Dat altoes even' ij c k e weecht.
HILDEG. Ged. bl. 218, vs. 141.

Evenmaent. September. Dr. v. vL. Prozast., bl. 320.
Evenmoedigheid. Gelatenheid.
Nods heeft men sedert Hem 't verlies van zyne Zonen — — —
Met evenmoedigheid zieu dragen vroed en stil.
OUDAAN , Poesy, III, 470.

Evenselfs. Insgelijks.
Want als 'er eenigh huys in vier en viamme staet,
De voucken evenselfs doen oock de buren quaet.
CATS, door Dr. v. vi. II, 865,

Dit heb ick even selfs in Biervliet sien gebeuren.
Ibid. II, 880, a.

a
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Voortdurend, onveranderlijk.

— — — Veranderingh verheught,
En al dat sterf'lick is , kan walgen aen de vreughd
Die evenstadigh is.
HUYG. Korenbl. I , 344.

Evenstandigheit.

Duurzaamheid, onwankelbaarheid.
— — — siet 1VIenschen , Buysen , Staten
En Koninghrijcken aen : daer is geen toeverlaten
Op evenstandigheit.
Ibid. I, 412.

Evenwel. Even. goad. Ende alsoo de buiren niet allegader de Rechtspleging
evenwel verstonden. HUGO DE GROOT, Inl. tot de Holl. Rechtsg. 4 631 ,b1. 73.
Ever. 1) Wild zwijn. Hi verloste oec enen ever, (lien die honden
geiaget brochten voer der dueren van sijnre cellen. Pass. Som. fo . cxxxvij ,
aangehaald in MAERL. Sp. H. 8 0 . ed. III, 213.
An hem selven wrac hi so dit,

Dat hi inden marasch gaet ende zit
Al naect , daer die vliegen waren so fel
flat si dorbeeten eens e v e r s vel.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. III P. II B. XLVII , vs. 32.

2) Vaartuig van geringen inhoud, vooral in gebruik bij de visschers

op de Zuiderzee, volgens de Inf. Volgens
koopvaardijschip. Zie

UUYDECOPER was het aen

groot

MELIS STOKE, II, 515. Elk Schip , het sy Cogge ,Ever

of Hulk, die met coopmansgoet geladen is, ende van der Zee koemt , ende
die Mase versoekt, ende dat soo groot is, dat voeren mag 60 lasten
harinx , zoude , yder reize , betaalen 21 grooten Holl. HUYDEC. op MELTS
STOKE, III, bl. 99.

Ever.

hnmer. Weert ever sake dat onser een seyc were , of buten

tants , NIJH. Ged. I , 243.

Everberen.

Groote of wilde zwijnen.
Daer naer quamen e v e r b e r en groot,
Ende menege grote panthere.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P. IV B. XLV, vs. 26.

Evermaeek. Echtheil , huwelijksgenot. Terwijl ghy Klytius , uw eerst
evermae ck voight. VONDEL , door v. L. V, 351.

Everscuere.

Zwijnenstal. Onse have vrouwe die si saghen in die ever

scuer e. Pass. Wijnt. 1480 , f o . cliv , d.

Everswijn.

Wild zwijn.
Een esel sack

ever s w
Esop. bl. 67.

Zie nog Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 1859.
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Ewe. Wet, ook in de beteekenis van godsdienst.
Want si en houden e w e noch wet.
Mloep. B. III, vs. 239.

Zie verder Lsp. B. II, hi. 9, vs. 59; Spiegh. der Vole. fo . 150, v°. en
fa . 154, vo.
Ewe Quid? Beter weert dat hi erfnisse ende lant vercofte, dan hi
in den woekenaers ewe valle. D r. v. vt. Prozastukken, bl. 115.
Ewe. Eeuwig.
Al waarder God, noel). hel , noch hemels-e w e-vrueghd.
SPIEGREL , Hertsp.

Ew6-ch, ewag,

vs. 135.

Weg , heen.

Orestes , die ewech was gevloen ,
Dede hi die wapen aen doen.
Alex. B. III, vs. 127.
Ghi syt verwonnen, vliet eweg e.
Ibid. vs. 50,

twech, ewich. 1) Eeuwig.
En laet di ghene quade lost
Bringhen totter oncuuscheit ,
Dien God een e w e c h haten dreyt.
.X. Plaghen , vs. 1178.

2) Wettig , in den band der kuischheid blijvende.
Zie .X. Plaghen, vs. 1169, 1184 en 1193.
Ewelic, ewelike. Adj. Eeuwig, eeuwigdurend.
Soe ben ic nu in vresen daer af,,
Dat ic gejugeert mach wesen
Ter eweliker doet na desen.
Lane. III, vs. 2916.
Ten roomschen zeghe hiltmen Symoene
Ende Janne in eweliken prisoene.
Rymb. vs. 34206.

Ewelike, eweliken. Adv.
Men solider eweliken off spreken.
Mloep. B. I, vs. 2602.
Wie dat in sonden leget stille
Ende gene beteringe doen en wille,
Ende also stervet, hi es gewaerlike
Dan verloren ewelik e.
Lane. III, vs. 2922.

Zie ook Beig. Mus. IX , 99, vs. 1091.
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Eweliken (In). Ten eeuwigen dage.
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Wachte dit woert: wettelic di

ende dine kinderen tot in eweliken. Bijb. van 1477 , Exod. XII.

Ewelicheit. Eeuwigheid, onsterflijkheid.
Die doot hilden si over recht
Ende sekerre dan die e w cliched e.
Itymb. vs. 22139.
Als wi vanden tiden verledicht sellen sijn , soe sellen wi comen totter
ewelicheyt. Pass. Wijnt. P. lxxxiij, b.
Prozast. bl. 118.
Ewenich. Een
Dr. v.
Ewenichsken. Een weinigje. Ibid.
Ewerinc. Ergens.
Die coninc beval tien stonden
Dien ridders vander tafelronden
Datsi dar souden openbaren
Oft si e w e r i n c of gesteken waren.
Lane. II, vs. 21284.

Ewicheit. Getrouwheid aan de wet, can wettige bander?.
Opt dattu wilt dijn ziele ghenesen,
Soe saltu emmer ewech wesen,
Want ewicheit hoghe es wtgheleseu.
.X. Plaghen, vs. 1170.
Die ew icheit die es Gode weert.
Ibid. vs. 1179.

Ewijch. Tweegevecht.
Ende sloech doet den wigant
In enen e w ij c h metter hant.
Lane. IV, vs. 9852.

F,
Faecken

voor

vaetken. Biezenkorfje, waarin Mazes gelegd werd.

Ghi zijt t f a e c k e n, vrouwe scone,
Daer dor die vrese van Faraone,
Moyses in wilen screide.
Nieuwe Werken v. d. M. v. N. L. V, 2de St., bl. 64.

misgreep. Wdh. op HOOFT.
Fael.
Fael (Sonder). Zonder missen. Volgens den Hoer LEENDEIITZ »zonder
isslay".
Des nachts hi dan over zwam
Tot sijure minneutliker vrouwe ,
11.

18
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Die hi mimic in ganser tronwe ,
Sonder enigherhande f a el.
Mloep. B. II, vs. 107.

Faelen. 4) Vallen , misdoen, te kort komen , ontbreken.

ML.

2) Te kort schieten, bankroet maken. Ibid.
3) Mislukken. U. W.

Faelgant. Dapper, stoutmoedig.
Si prijsdene ende seiden doe
Dat die coninc ware harde f a e 1 g an t.
Lane. II , vs. 31818.

Faelge. 4) Sluier.
Ic sal u een raetsel tellen;
Eist dat ghijt binnen .vij. daghen
Ombint, is sal u gheven draghen

.rtr.

rocke ende f a e 1 g en daer toe.
Rymb. vs. 8033.

2) Font, verzuim.
Sarragois ! is sal sonder faelge
Selve comen iegen den soudaen.
Belg. Mus. II , 335.

Gebrek, withering.
Ende si oec hadden vele f a e l g e n
Van dramike ende andre vitailgen.
Ibid. TV, 324.

Faelge (Ter)

of

ter falge spelen. Het onderspit delven , te kort

sehieten.
Taurus .ende Gariet
Voren yore al ongelet,
Ende slogen soe vresselike slage ,
Dat daer nieman in Bien dage
Haer ontbeiden dorste iet :
Wie dat sach van hen hi vliet.
Si maecten menegen doden daer :
Si vingenre oec al oppenbar
wel in die battalge:
Ic secgu dat daer speel de ter fa
Die vander stede.
Lane. III, vs. 133]4.
Int leste speelt hi den ter faelge.
kfILDEO. Ged. bl. 115, vs. 96.
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Faelge (Niet ter) spelen. Niet uit spel maar met ernst en vuur

strijden.
Hen vloghen noit twe pile
Daer men mede sciet in boghen
So sere als si te gader vloghen.
Sine speilde niet ter faelgen.
Walewein, vs. 3853.
Faelgen. 1) Bezwijken , te kort schieten.
Elc liep ten andren wart
Met so sware slagen ende steken ,
Battle helme moesten breken,
Ende hare halsberge fa e l g en,
So datter of vloegen die maelgen.
Lane. II, vs. 9763.
Torre, cartele ende baeljen ,
Die niet lichte mochten f a e l g e n.
Rymb. vs. 31328.
Zie nog Lane. II, vs. 980.
2) Zeker spel der 44e eeuw,, dat met schijven gespeeld werd. Item
alle schijfspet, dat men met schijven speelt, als wortavelen, langhen in
tween borden, pisten, fa e I gh en, eerst ancloten ende wicken, mach
een ieghelic spelen hoe hi wit, sonder verbuurnisse. Verhandelingen v. d.
M. v. N. L. I, 463 en v.
Faelgeren. 1) Verzwakken , zwak warden, in kracht a fnemen , ver-

niinderen.
Gevenynt was die enyf
Daer die Conine met was gesteken.
Om dese dinge sekerleken
Was die Conine te barenteert,
Ende van der wooden sere gef a elgeer t.
VELTH. Spiegh. list. fo. 129.

Want soemen des speels meer hantiert,
Eer die hetten meer f a e l g e e r t
Alsmen spreect int ghemeen.
Mloep. B. III, vs. 426.
2)

, niet nicer ter dienste staan.
W anttet tende mach faelgere n.
HILDEG. Ged. bl. 137 , vs. 67.

3) Ontvallen , niet meer ter dienste staan.
Mijn zenuwen crympen, mi fa elg e r en de sinnen.
Belg. Miss. IX, 83.
48*
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4) Ontnemen , does missen.
Doen men hem sijn ors faelgeerd e.
VAN HEELIY, VS.

5716.

Bit woord heeft nog andere beteekenissen , welke in de wisselvormen
zullen voorkomen.

Faelgie (Sonder). Zonder missen, zeer zeker.
Wolven zullen mit lammeren eteu,
Ende leeuwen ende ossen, zonder faelgien,
Sullen te zamen eten paelgien.
Lsp.

B. II ,

C. 18 , vs. 33.

Ende alle daghe daer naer
Sal hem cornett vitaelgie
Van alien ziden, z o n d e r f a e l g i e.
Ibid. B. IV , C. 3 , vs. 8.

1301.
Faelghien. Bezwijken , breken.

Zie nog Ferg. vs.

Die swaerde ghinghen op ende neder
Op die helme, op die maelghien,
Datter menighe moeste fa el g h i e u.
Caerl ende Eleg. vs. 407.

Faelgieren, failgieren, failgeren, failleren, faylliren, failgiren.
1) Begeven, ontvallen, verlaten, afvallen.
Wet wel , dat hi in gene manieren
U ne sal wiliest faelgiere n.
Lane. III, vs. 2944.
le hebbe grote sorghe das,
Dat die Tiede van desen lande mi
Tat inde sulea falgiere n.
Ibid. II, vs. 32083.
Zie nog ibid. II, vs. 33102;

II,

vs. 36568 en II, vs. 1687.

2) Verltraaven, in kracht, sterkte of hevigheid afnemen.
Des conines lieden wouden te staeden staeu,
Dies hadden te doene , sonder waen,
Want si waren begonnen f a e l g i e r e n.
Lane. II, vs. 3141.

3) Berwijken , Been stand 'louden.
Bede vorensi daer onberaden
Deen opten andereu ioestieren ;
Daer moesten si bale faelgieren,
Ende bleven oec leegende int sant.
VELTII. Sp.

II. fo 239.
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4) Missen, haperen.
Alst kint coemt ter werelt nut,
So es des cnapelins eerste lout

A., ende des meiskins .E. ;
Ende dit ne f a e 1 g i e r t nenunermee.
Rymb. vs. 576.

5) Ontbreken.
Deden wy als wy billies souden ,
Sijn help en mocht ons niet faelgi ere n.
HILDEG. Ged. bl. 225, vs. 173.

Ghebrect den mensche een van desen drien , hem faelgiert sijn lijtlijk
lien. RUUSBR. Brut. bl. 5 reg. 10.

6) Ontoereikend zijn. Siet aldus faelgiert al gltescapen licht in wetene
wat God is. Ibid. bl. 37, reg. 5.

7) IVIisdoen, verkeerd doen, een misslag begaan.
Onruste doet den mensch faelgie re n,
Soe wiese boven reden draecht.
HILDEG. Ged. bl. 15, vs. 110.

Hi wiste te hant wel ende vernam
Dat onse here op hem was gram ,
Want hi hadde gefalgirt in dien ,
Daer hi meest in waende hebben gesien
Bliscapen ende eren altemale.
Lane. III, vs. 2851.

8) Beledigen, vernederen of te kort doen.
Dat u ridderen falgiren no, vrowe ,
Dat nes geen wonder, waerlike ,
Want gi den besten man van ertrike
Die ridders name heeft ontfaen
Hebt gefalgirt.
Ibid. IV, vs. 3604.

9) Krachteloos zijn, wankelen.
Want alse thoeft failgiert ,
Soo failgier en alle die lede.
Lsp. B. III, 0. 12, vs. 162 en 163.
Thuus , so quam hem de rede
Ende hem faelgierden alle de lede.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. HI B. VII, vs. 60.

Faelgieren, falgiren van. 1) Verstoken laten, onthowlen.
Gi doet uwen net, Bonder waeu ,
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Ends sekelet bi uwer trouwe,
Dat gi vrouwen ende jonefrouwen,
Van ,hulpe niet sout falgir e n.
Lane. III, vs. 4379.

2) In eenige onderneming of waagstuk te kort schieten, niet slctgen.
— — — Na dien dat gi, here ,
Van deser dine gefaelgiert sijt.
Ibid. II, vs. 1955.
Doe provets mijn here Ywein ter stede ,
Ende alle hare gesellen mede;
Ende si f a e l g i e r den alle te samen.
Ibid. vs. 1959.

3) Ontberen, clerven.
Gi soot moeten in alien manieren
V a n so goeder herbergen f a e l g i e r e n.
Ibid. II, vs. 14128.
Zie nog ibid. HI, vs. 5941.

Faelgreep. Misslay, misgreep , misstap.
Een fa e 1- gr eep is soo haest gedaen.
CAMPII. Ps. CXLIII, vs. 5.

— — — vaack wert de MM voor de Liefd' ghenomen ,
En dat wert by 't verstant voor een faal-gr eep ghedoemt.
BREDERO, LUCelle, bl. 3.

Faeliande. Iemand die moedig , stout, ondernemend is.

Fr. »vaillant".

Doen andworde mi die I a e li a nde:
" Vrient allene en ben is niet."
BLOMM. De Maghet van Ghend, vs. 140.

Faelie. Gebrek, te kort.
Doen die van binnen saghen faelie
An haer coren, an haer vitalie.
Brab. Yeesten, B. V, vs. 367.

Faelien (Sender). Zonder missen. Passim.
Faelieren. Het zelfde als FAELGIEREN.
Faelieren (Ten spele). Niet slayen, het onderspit delven.
— Pits die nature van uwen live —
Soene dar is u niet assellieren ,
Dat is ten spele soude faelie re n.
Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 8594.

Faaling. Misslay. Wdb. op HOOF'.
Faelleren. Eindigen, ophouden, te niet yaan.
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Overmorghcn soe faelleert
Die vrede, daer wi nu in sijn.
BLOMM. Troj. Oorl. vs 210.

Faeltreden. Mistredcn, misstappen , wan/Am.
Faeltreet mijn gang : so komt u hant my stutter.
CAMPII. Ps. XVIII , vs. 16.

Faamruohtigh. Beroenal. U. W.
Faamstrooying. Gerucht. Ibid.
Faerge. Spelt. Mer die tarwe ende die fa e r g e en waren niet ghequetst. Bijb. van 1477 , Exod. IX , vs. 32.
Faes. Znw. Dwarsbalk in de wapenkunde.
Hy droeg van keel doergaeu
Een faes van silver gebisanteert.
Beig. Mos. V , 107.
Men vindt ook faesche, fasche, vesche en veesche.
Faes. Bijv. nw. Flauw, laf,, walgelijk. Zie KIL. op »vatsch , vaatsch".
Bloet mocht ick non plockharen , 't is zeker alto f a e s.
J. VAN BREEN , De ziende Blindeman , bl. 12.

Faes (Goey). Van twee in twist en oneenigheid levende echtgenooten
krijgt de man, die immer bij zijne vrouw het onderspit delfde , van een
gebuur den raad , oin , hoe zijne vrouw hem mishandelde of sloeg , telkens
te zeggen en te herhalen nu noch. Aan dezon road gehoor gevende , herhaalt hij telkens gezegde woorden , waarop zijne vrouw hem eindelijk toesnauwde :
Ja goey faes!
Belg. Mus. II , 111.
Volgens WILLEMS beteekent dit : Goed gerafel! of ik wensch, dat u het

rafelen wel gelukke. Rafelen nu is volgens

WEILAND

»delirare" dat is :

raaskallen.
Faesen. Opvulten. Zie NIL. op FASEN.
Duufkens met eyers ghefaest
En zijn ooc niet quaet.

Belg. Mus. II, 133.
Volgens WILLEMS beteekent faesen hier dooreenklutsen, dooreenstaan.
Faets. Ledig , berooid.

Wy maeckten 't Kroeghjen fact s.
J. KEMP , Kl. v. d. bedrogen Smith, 1661 , bl. 3.

Faetsoen. Wijze , manier , zede.
Mer het is een vreemt f a e t s o e n,
Den soen te leven mitten moeder
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FAETS.--FAGGE.
Off die Buster mitten broeder
Off die vader mitter (Richter.
Mloep. B. III , vs. 1224.

Fabelwijs. Vcdsch,
wijze van fabels. ML.
Fabryke, fabryque. Gebouw, timmering. U. W. en Wdb. op

HOOFT

bl. 469.

Fabryken. Stichten, bouwen. Ibid.
Fabrykmeester. Boutvineester. Ibid. en Wdb. op
Faeeelhout. Zie FASCEELHOUT.
Facelment. Zilverwerk, bewerkte sieracten.

HOOFT, bl. 409.

Die maget sach op die tafele saen
Vele potte ende nappe zilveriin
Ende vele coppe guldiin ;
Hare dochte zilveren fa c elmen t
Ende gulden al omtrent.
Limb. B. I, vs. 667.
Dit woord kora nog voor in Caerl ende Eleg. vs. 260 en in eon oud
gedicht in nONES, Anz. IV, 202. Zie Gloss. Lini b.

Fadde, vadde.

Adj. Traag , lui, vadzig, lafhartig.

Oee science sine omsaten
Vele to bat in rasten laten
Ende jeghen hem steken node,
Dan oft hi f a d d e ware ende blode.
Lsp. B. III, C. 12, vs. 184.
Vergelijk hierniede Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 6073, en Vaderl. Mus.
IV, 84.

Fadsen. Gaan loopen.
Fads jy lui voort ; ik zal je gemaklijk onderhalen.
A. ALEWIJN, Philippijn, Mr. Koppelaer, bl. 12.

Zie nog OP DE FATS.

Fagghe.

WaarschUnlijk pronksieraden. Men zie het Oudhoogd. » Vëeh"

en het Angels. »faegnes". De pronckerije is noch eenighsins to lijden in
die teere kunde , die op haer kaeckel-bonte fa gghen verzot zijn. DE BRUNE,
Banck.-Werck , 1660, II, 179.

Faggel (Op de). Op den loop.
Zy sturen my slechts voort op de fagg e I.
ROLM , Malle Jan Tots vryery , 1662 , bl. 2.

Faggelon. Gaan, heengaan, vertrekken.
lk het hear praaten ex( ik f a g g e 1 d e al weeraan voort.
VAN PAFFENRODE , Filibert , 1657, bl. 14.

FAGGE.—FAlTUS.

28-1

Wat toeft gy lieve Lepelaers,
Al is 't een weinig binnens jaars ;
Wilt clan maar haastig hene fag g't c n.
OUDAAN , Poezy,, II, 203.

Zie nog Handel der Am. bl. 293.

Fagoel.

Quid ?
Om syn helm stont een f a g o e 1
Van sinen teken, als hem betaemde.
VELTR. Sp. H. f o . 245.

Fay mays.

Quid?
Naer desen strijt, naer desen pays
Wart in Vlaendren vele fay m ay s
Van groeten beroerten onderlinge.
KAUSLER, Reimchr. vs. 8949.

Fayl.

Scheldwoord , gelijke beteekenis hebbende met ons smeerlap.

Wdb. op DREDERO.

Fallen. Dweilen. Wdb. op ROUT.
Failleren. Het zelfde als FAELGIEREN:
Faillien. Het zelfde als FAELGIEREN.
Faillien (Sonder). Zonder missen.
Vaert her Hector wt ter battailien,
Hi blijft doot sonder faillien.
BLOMM. Ondvl. Ged. I, 27, vs. 2303.

Faisane. P'azant. Zie Nat. Bl. bl. 270, vs. 701.
Fait, fayt, felt. Daad , gedane zaak.
Die paus heeft oec wel verstaen
Dat dit fait niet was geproeft.
Lane. IV, vs. 6717.
Der Walewein noit en plach
F ay t te loechene dat hi dede,
Baer hi of wiste die waerhede.
Walew. vs. 8895.
Zie nog Bijb. van 1477, Josua XX , vs. 4; D r. VERANDS • Bloeml. HI , 14,
vs. 226 ; BILDEG. God. bl. 141, vs. 203.

Faitijs, faitise, faytijts, feytijs, feitijs, fatys.

Schoon , fraai

welgemaakt.
Dat hi quame te Parijs ,
Ende brocht met hem die maecht f e yte ij S.
KAUSLER, Reimchr. vs. 6095.

Ilaren vrient ende amijs

28 0iTIJ

LAC.

Die scoene was aide fait ij s.

sLomm. Oudvl. Ged. I, 70, vs. 963.
Zie nog Dr . VERWIJS , Die Rose, vs. 9867; KAUSLER Reimchr. vs. 5251.

Faiture. Aangezicht, gedaante. Eng. »feature".
le sach daer Nidicheits figure
Hebben ene leleke faitur e.
Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 292.
Daer so merctic op die stede
Die faiture entie gedane.
Ibid. vs. 749.
Zie nog KAUSLER, Die Rose, vs. 9384.

Facke. Vletagel. Rib.
Packed.. Verdieping.
Fakken. Grijpen, nemen, aangrijpen

en verschuden. MEYER. Wellicht

behoort het volgende facken hiertoe.
Hoe lustigh werdet oock de rust al-hier to facken
Onder dit koel bevangh der reuselende tacken.
Bel& Mus. X , 13.

Faconde.

Znw. Welbespraaktheid, welsprekendheid.
Een dobbel tonge en is niet om betrouwen
Al waer sy als Cicero , schoon van faco n de n.
ANNA BYNS, Ref. 1602, B III, bl. 114, r°.

Ende inden quaden sot, hoet gaet ,
Es goede faconde alte quaet.
Dietsche Doctrinale, B. II, vs. 3108.
Zie nog KAUSLER, Reimchr. vs. 826; BLOM.. Oudvl. Ged. 1, 87, vs. 176.

Faconde.

Adj. Welsprekend.
Om in een broederlijck accoort in vrinilen faconde
Rethorica tanthierne.
Belg. Mus. III, 14.

Facondichede.

Het zelfde als FACONDE.

Minervas wijsheyt en facondiched e.
Handel der Am. bl. 36.

Faxe. Eene soort van visch. Zie de Oorl. van Hest. Albr. bl. 208 en 209.
Fackseeren. Verbastering van vexeren en dus kwellen, plagen, of
wel op een kleed toegepast, verknoeien , verkreuketen, er rut() mode to

werk gaan. Wdb. op BREDERO.
Falacie. List, bedrog , verraad. Bij ROQUEFORT »fallace".
Nu hoert , hoe to scerne dreef
De coninc van Ingelant sciere

--FAUHE.
Den Franxscen coninc in vremder maniere
Bi der f al a cie, die hi visierde.
KAUSLER, Reimchr. vs. 7312.

Palen. 1)

Verminderen.
Si quam hem besoecken spaey en vroech ,
Op dat sijn droefheyt soude f ale n.
Belg. Mus. IV, 11.

2) Schade

aangetast worden.
Enen schult, diemen hem soe betailt,
Dat die ere daer bi f a el t.
Mloep. B. I, vs. 2426.

3) Misdoen, een misslag begaan.
Wanner hoer ene in liefden f a el t,
So valt dat elck van auderen dwaelt ,
So is stedicheit verloren.
Mloep. B. IV, vs. 193.
Nu laet ons up Amande gaen ,
Ende merken wel ende besien
Oft hi yewers f al t in dien.
Lev. van St. Amand. 1, vs. 1911.

Falen (Enen).

Iemand ontrouw worden.

Hoerre gheen en wil den an d er en fate n.
Mloep. B. II, vs. 1750.

Falen (Van jets).

In, gebreke blijoen van jets.

Die schult, die hem die minne is sculdich ,
Die wart hem vrilic wail betaelt,
Des hi van mate niet en faelt.
Ibid. vs. 2104.

Falgant.

_Dapper.
Bedie hi es van suns selfs hant
Een stare riddere, ende een f al g an t.
Lane. IV, vs. 4158.

Falgen.

Breken, bezwUken.
Ende slogen ongevoge stage
Optic helme ende optic malgen,
Datter menech moeste f al g e n.
Ibid. III, vs. 17835.

Falgie.

Bedrog.
Algader hout hijt over f a 1 g i e
Datmen heme heft to hove geseit.
Ferg. naar het HS. vs. 1616.
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FALGL—FANTA •
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Falgieren , falgiren. Zic FAELGIEREN.
Falia,nt, faeliant. Goed, braaf, deugdzaam.
Te Constantinople, daer hi vant
Mergrieten , die maget falian t.
Limb. B. IV, vs. 180.
Daer vindi die conincginne faelian t.
Ibid. B. V, vs. 1845.

Falie. Overkleed, mantel, ook kap
Falien. Ontgaan.

of sluier.

Hi woude wesen in Ytalyen.
Dat lant en sonde hem niet f alie n.
Mloep. B, I, vs. 1068.

Falieren. Ontbreken, man gelen.
Het falieert hem an den goede.
Nat. Bl. bl. 476, vs. 852.

Falise. Steilte.
Hi dede maken een graf van prise
Op enen berth an een f a li s e.
Alex. B. IV , vs. 378.

Falkon. Zeker soort van klein geschut. U. W.
FaLlaci.e. Het zelfde als FALACIE.
Falleren. boon beztvijken.
Selc rechte ten mure ene pederire ;
Die stene groet ende oec ongehiere
Werpmen daer jegen om fill er e n.
D r . VERWIJS , Die Rose, vs. ,13643.

Faloerde. Verdicht of verzonnen verhaal.
Hier in ne vindi favle no boerde ,
No ghene truffe , no faloerd e.
Rymb. vs. 28.
Tien tiden leveden ghemeene
Die VII vroede van Athene;
Maer noit en vandic, alsic gome ,
Ghene VII vroede to Rome,
Els dan die valsche I a 1 o e r de
Veinset daer of eene boerde.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. II B XLVIII , vs. 19.

Fantaseeren. Ordeloos nadenken.
Si dacht code raemde menigen stondc ,
Ende fantas ee r d e dach code macht,

FANTA. —FARSC.
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Hoe sijt beste te wercke bracht
Mloep. B. I,

vs. 2285.

Fantasie. Zwaarmoedigheid, naargeestigheid.
Des viel is in een fantasi e.
Ibid. B. I,

vs. 89.

Deze Hertoge Otto was geladen met groote fant as i en , en om zijn
zwaarheden te verdrijven , was zijn natuure geneygt om na wild to jagen
in der woestijne. Vo]ksroman van Limburgh , Cap. I, gang_ ehaald in het
glossarium van der Mloep.

Fantast. Knorrig, verdrietig, eigenzinnig. Km.
Fantastijk. Krankzinnig, in de hersens gekrenkt.
Jy raest, God beter 't, of je bint f a n t as t ij k.
D r . DE VRIES, Warenar, M. 44.

Fantoen. Spook, spooksel.
Want soe hadde eenen quaden geest
Met hare, daer soet bi wiste meest.
(Sulke gheeste heetmen fan to en e).
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VIII B. XIX , vs. 39.

Faraon. Zeker kaartspel,
F a r a o n, Berlammen en Trisjooken.
F. RYE, De Dobbelaar,, bl. 20.

Fard. Blanketsel, opsiering, opsmukking.
Fardeel. Last, vracht.

Wdb. op HOOFT.

Hi seyde: edel ridder vry
Helpt mi op dit f a r deer.
Segheliju bocte.
Seghelijn van Jher. f0 . 17, d.
Ende draghet die zware far de e le
Met bliscepen ende met reveele.
KAUSLER, Die Rose, vs. 4845.

Pardegalijn. Baleinen hoepel

of wrong in de vrouwenrokken,

daaraan een ruimeren omvang te geven. Eng. »farthingale".

Farheer. Geestelijke.
De Farheer in 't versehiet danst voor de Duitsehe bruit.
VONDEL , door v. L. IV, 11, vs. 5.

Parpel, ferpel, firpeel. Argelist, bedrog, snisleiding.
deze verschillende vormen in NUN. Ged.

Men vindt

44; II, 76, 96, 107, 135;

III, 113; IV, 45; VI, 45; III, 229.

Panchen. Nlbundels.

Eerst boven rode middel ten hoofhende , ende

onder,, ten voethende zo staet de wapene van Moerckercke ghealiert met

eon wapene yen fa rschen

van golidt. Vaderl. Mus.

, :100.
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FARTEL. —FATSO.

Fartel (Op de). Op den loop.
Jp seldt op de far t e 1, of ick hekel jou ten h uysen uyt.
A. BOELENS, Kl. v. de oneenige Trouw, 1648, bl. 1.

Fartelen. Gaan loo pen.
En zey : .swat meent den baas , wel hey ! ik kan niet vliegen",
Mit teegze op 't fart e 1 e n.
JAN ZOET, Zabynaja, 1648, bl. 42.

Farwel. Ramp, ongeluk.
Fasaen. Fazant.

RJL. Wat fa rwel is dat. PL.

Een zelve disch schaft lammers en fa s a e n.
vo1nE1, , door v.

L. IV , 471.

Faseeelhout , fasseelhout. Kneppelhout. Km. en PL. Zie vooral over
dit woord de Taalgids van 1867, bl. 272 en 273.

Fasel, fazel, vasel. Ongeboren vrucht.

Een faze 1 of on-ghehoren

kind, dat noch in de eerste windselen van de natuyre gebunselt light.
DE BRUNE Bancli.-Werck , II, 99.

Fasceelmes, fasseelmes. Snoeimes. ML.
Faselen. Bedrijven, verrichten, volbrengen. Ibid.
Fasche. Dwarsbalk in de wapenkunde. Zie FAES.
Fasen. Opvullen, volstoppen. Km.
Fasiaen. Fazant.
Fasol. Fatsoen , plooi. Wdb. op BREDERO.
Fasseelen. Eiken takkebossen.
Doe seoten dandere xiiij oppe,
Ende gaven heme slage ende cloppe
Met groten stocken van faseele n.
Ferg. naar het HS. vs. 2681.

Paterachtich. Gering, nietig, beuzelachtig.
Fateren. Beuzelen. Ibid.
Faterer. Beuzelaar. Ibid.
Fateringe. Beuzeling, nietigheid. Ibid.
Fats (Op de). Op den loop.
Korn, gaenwe op de fat s.
Kl. v. Jean de la Roy, 1665, bl. 12.
Ick onnosele Doos teegh al mee op de fat s.
Kl. v. de Uyterse Jeffers, bl. 7.

Fatsoen. Woord van minachting , zooveel als slet, schepsel.
BREDERO.

Jou vuile flaars als je bend, jou lelijke fatzoe n.
Echtsch. v. Jan Claasz, bl. 50.

Wdb. op

FATS0.--FAVEL.
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Heb ik je Met belast den hielen dag t'huis te blyven ?
Versta je dat, Fatzoen?
T. ASSELYN, De Schoorsteenveger uit liefde, bl. 10.

Zie ook IIITYG. Korenbl.

I,

590.

Fa-ut, fout. Spint, d. i. het witte hout eens booms onder den bast.
Faute, route. 1) Krijgskleed, militaire rok. ROQUEFORT heeft »fcilte".
Met halberch, fa u t e, flanckaerts aen 't lijf.
Handel der Am. bl. 268.
Sluyt vast u f o u t e flanckaert en quiraetse.
Ibid. bl. 258.

2) Verundfsel, onderctctrdsche gang. Het eigenlijke wooed is Voute.
De vorm »faute" komt eenige malen voor in den Seghelijn van Jher.

3) Gebrek.
Wi hadden faute van alre dine.
VELTH. Sp. H. fo. 390.

Ende alse hi wiste dat die ridders daer
Van f a u ten van perden bleven.
Lane. II, vs. 22577.

II, vs. 8412 en IV, vs. 6881.
Fautoer, fautoor. Medestander, Inedeplichtige , begunstiger.

Zie nog ibid.

Ende

beloefde hem met alle sijnen fa ntoren ende gesellen weder te beenghen hider stede van Hoorn. GOUTTIOEVEN, D'oncle Chronijeke ende Hist.
van Holl. fo. 515, a. Arresterende ende ghevangen nemende alle die
fa ut oven di Si moisten des hertogen vrienden te wesen. VAN BRABANT ,
die excellente Chr. Antw. 1530. Q. Q. iij, a.
Zie nog ibid. R. R. iij, b.

Fautsoen. Kracht, samenstel,

volgens WILLEMS.

Sone , soe seldi noch doen,
Als ghi sijt een owl gartsoen ,
Ende prisen meer des wijns fautsoen,
Dan ghi nu doet der vrouwen pardoen.
Belg. Mus. V, 78.

Favel, favle. 1) Verdichtsel, fabel, sprookje.
Soaker f a v e l e, solider lieghen
En Bonder iement te bedrieghen.
MELIS STOKE, B. I, VS. 13.

Hier in ne vindi f a vle no boerde.
Rymb. vs. 27.
Zie nog ibid. vs. 2758; Lane. III, vs. 4910; Esopet, bl. 126.
2) Dead die can het oizgeloottijke grenst en den schejn heeft van een

verdiebtsel.. nainelijk dat cone moeder haar kind slaeht en opeet.

288

FAVEL.—FEEN,
Wes mine spice voort mee. — —
Men sal dese fa v le tellen verre.
Rymb. vs. 33400.

Favelaer. Fabelschrijver, fabeldichter, sprookjes verteller.
In Cyrus tiden was Esopus,
Die favelar e, wi lesent dus ,
Die de favele conde maken.
MAERL. Sp. Hist. 4°, ed. I P. III B.

III, vs. 3.

Doch soudic enen f a v e 1 a r e
Hooren liegen.
Lane. II, vs. 40099.

Faveleeren. Verhalen, v'ertellen.
Van deser twierande plaghe
Pavel eert ons Ovidius.
Rymb. vs. 4047.

Febben. Sterk drinken. Elders feppen. Wdb. op
Federspill. Kaatsspel, balspel.

RREUERO.

Wyver gemoedt, heeren gonst, Aprillen weder en federspil I,
Verkieren sich dicwyls, wiet mercken wil.
MEIJER, 0. N. Spr. bl. 18.

Feelen. 1) Zuiveren.
Maer als hy us den solder gaet
En haelt van daer het vrugtbaer saet,
De hope van het nieuwe jaer,
Dat sift , dat feelt hy allegaer ,
Hy scheyt het onkruyt van het graen,
En laet er niet een vuyltjen aen.
CATS, ed. 1726, bl. 276, b.

2) Falen, gebreken. MEYER.
Feen. Imperf. van linen, dus: eindigde, ophield.
Dit kint lath aldus, nu hord ,
Viertien nacht al t' enden een
In dese siecheit, dat nie ne f e e n.
vEurn. Sp. H. fo. 115.
Die Grave Robbreeht ni ne fee n
Doen hi wiste die werheit das
Dattie Conine greet was,
Hi us voer met oec sekerleke,
Ende wilde Gods ande helpen wreken.
Ibid. fo . 122.

FEEST.—FEEST.
Feest.
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Vreugde, blildschap.
Met fees ten reet hi ten woude waert.
Limb. B. II, vs. 193.
Ende reet met f e e s ten soe
Recht toten avonde toe.
Ibid. vs. 199.

Zie ook D r . VERWIJS Wap.-Mart. III, 420.

2) Genot, mingenot.
Hebstu liever dijns mannes lijff
Dan dijns selves, onsalich wijff,
Om even nacht van corter f e e s t?
Mloep. B. IV, vs. 1067.
Luttel woerden so maecte hi ,
Ende was oleic der vrouwen bi.
Si meende, twaer hair man gheweest,
So dat hoir lief was totter fees t.
Ibid. vs. 2002.
Zie nog Lsp. B. III, C. 9, vs. 121. .

3) Strad, gevecht, oorlog. Het woord »spel" had somtijds de zelfde
beteekenis ale het woord »dans' in het gezegde )\aari den dans van".
Een veldslag was onzen voorvaderen een fees t.
Tusscen der Elven eaten Rijn ,
Heetet Germania in Dude jeesten ,
Die vele orloghen ende vele fees ten
Dickeu hadden uptie Romeine.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. V B. VII, vs. 34.

4) Vreugdebedrijf.
Daer in hiet hi scriven scone
Al tenen Bader sine geesten ;
Die sonde men tellen met groter fees t e u.
in al einden van Endi.
Alex. B. X, vs. 964.

5) Opschudding. Zie Rymb. vs. 21781.
Feeste (Enen of yemant) doen. Ientand eer betvijzen , met vriend-

schap ontvangen.
Ende Yrenen sirer dochter mede ,
Die hem grote feeste dede.
Karel de Gr. Fr. 1, vs. 722.
Die dede h em vrienscap ende f e est.
Mloep. B. II, vs. 2966.

II.

49

290

FEEST. —FEIT.

Feesteren, festeren, festieren. Feestvieren, iemand door ureaydebedrijf vereeren , iemand feestelijk of met Celle eer ()Whalen.
nit ghescal ende dit fes ter en
Sal noch al in trance keren.
Ibid. B. I , vs. 2071;
Emit haren tijt dan gaen Leiden
In weeldigher ledicheiden ,
Li eten, in drincken ende in fees ter e u.
Lsp. B. IV , 0. 5, vs. 17.
Zie nog Mloep. B. IV, vs. 720; Lane. III, vs. 1162; Vaderl. Mus. 1, 48.
Feestynen. Feest
.v.eren.
VAN LENNEP en HOFDIJK Merkw. Kasteelen
;
3e Serie , II , 168.
Feye. Toovernimf , toovenares.
In den selven bosch hadde, als ict las ,
Morgein de f eye cue woninge.
Lane. IV, vs. 2423.
Ic ben u suster , suldi verstaen ,
Morgeyn die f e y

sonder waen.
Ibid. vs. 2480.

Feil. Gebrek, mangel. U. W. en SPIEGIIEL Bertsp. Taleye, vs. 71
Feilen, feylen. Ontbreken, mangelen. Daer feylt niet veel aen of
sy sullen my steenigen. St.-Bijb. Exod. XVII , vs. 4. Aengesien dat het
weynigh fey 1 d e of het oorloch was ten eynden. Levens van Plut. fo . 112.
Het woeckeren is my verboeden , want het feylt my an tier hoeftsumme.
MEIJER, O. N. Spr. bI. 15.

Feinde. Veinzerj. Fr. »
Deze woude pleghen tot in sijn einde
Tronwe, al sonder f e i u d e.
Brab. Yeesten , B. 1 , vs. 412.
Feynen, feinen. Eindiyen.
Ende daer in springhende fonteynen
Die altoes liepen sonder feyne n.
Dietsche Doctrinale, B.

, vs. 1460,

Feynen (Sonder). Dit is zeker.
Dese Arnout , sonder feine
Hadde enen sone , hiet Augijs.
Brab. Yeesten, B. I, vs. 296.
Feit. Oordeet, reehtspraak.
Als de Zone des mensehen zijt in zijnder magesteit,

Sal, curt gheseijt , de XII gheslachten dan jugieren

FEIT. —FED.
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Bade de bocken vanden scapen, zo hij nut leijdt ,
Int tselve f e i t, scheeden van de anderen.
Vaderl. Mus. IV, 125.
Feyty. Waarschijnlijk het bijw. schoon, schoontjes. Zie FAITLIS.
Gorus den Timmerman inde drie Tuyn-staken,
Naest Gys Neve, die moet feyty nogh
Het gelt hebben van sen Reeschop, in van sen trogh.
A. VAN STEYN , K1. vande 1V1elck-boer,, 1661, bl. 4.

Misschien is fey t y eene drukfout voor s e y t y (zegt hij).
Feitise. Zie FAITIJS.
Feken, veken. lick tot afscheiding. Item. Dat men bedessijde tfek eit
van Laken — — — nieman engheenen wijn vercopen en sal. Belg. Mus.
VII, 305.
Fekseren. Het zelfde als FAKSRREN, dus: kwellen, plagen.
Je f e k seer t me genoeg.
A. VAN BOGAERT , 't Nieuwsgierige Aegje, 1679, bl. 6

Swijg , kleuter ! houdje beck, sel jy myn ook fexxeer en?
e. vos, K1. v. Robbert Leverworst , bl. 27.
Fel. Znw. Wreedaard , boosaardige.
Tn dien acker sloech, als ,j. f e 1,
Caym sullen broeder Abel.
Rymb. vs. 793.
Doe al dat hof versamet was ,
Was daer niemen , sonder die das ,
Hine hadde to claghene over Reinaerde ,
Den f e 11 e n metten roden baerde.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 60.
Zie nog ibid. vs. 614, en vs. 1787; Mloep. B. II, vs. 896.
Fel. Adj. 1) Wreed,nijdig , boosaardig, vergramd, toornig , kwaad.
Die hertoghe was goedertieren ;
Mer by wert f el als een serpent
Doe hi hoirde dat fondament
Van deser yammerliker zake.
Mloep. B. II, vs. 581.
Die portwaerder es so f e 1 ende so gheware
Pat niemen den mure der ghenaken dare.
Fl. ende Bl. vs. 1193.
Zie nog HILDEG. Ged. bl. 83, vs. 72; Dr. VERWLIS , Mem]. 11, 95 , vs. 58 ;
Reim. der Heim. M. 104; D r . VERWIJS, Die Rose, vs. 7608; Mloep. B. I,
vs. 2330.
19*
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2) Doortastend, het tegenovergestelde van zacht.
Die ersatre es dicke f e 1.
Alex, B. V1, vs. 958.

3) Ongeneyen, tegen, tegengekant.
Die aventure es ons f e 1.
Ibid. vs. 970.
Zie nog MAERL. Sp. H. 4°. ed. ill P. B

LV , vs. 114.

4) Raw. U. W.
5) Bits, heviy.
Die hem aenginc mit

felIc

n dingen.

Taalk. Magaz. IV, 34.

6) Kwaad gezind.
Ghi eu hebt aen mi Met versieu
Dat iv u f el was ofte loes.
Beatrijs , vs. 315.
Wat segdi , spray si, dorpel f e 1,
Soudic beeten op tfelt ,
Ghelijc enen wive die wint ghelt
Dorperlijc met haren lichame.
Ibid. vs. 346.

7) Vreeselijk,
Tfijfte tekiju het liebaert ,
Ende hevet enen fellen staert.
Broeder Gheraert , Nat. vs. 1064.
Felle wapenen ongehiere.
_Drab. Yeesten , B. VI, C. 44, vs. 4855.

8) Gierig , inhalig, en daardoor voor anderen dvukkend, bezwarend.
Aristotiles die spreect echt,
Dat het es die swaerste slack,
Dien lanshere an legghen mach,
Dat hi hemselven al to wel
Ende den sinen es vrec ende f e 1.
Heim. der Heim. vs. 52.
Want een landshere onghenadech
F e 1, gierech ende overdadech ,
Ende liever heeft siere liede goet
Dan hi vonnesse oft recht doet.
Dietsche Doctr. bl. 214, vs. 3674.
Zie nog ibid. vs. 3738; Heim. der Heim. bl. 165 en 307.
Fel (Sender). 1) Zonder arglist, zonder bedrog.

FEL.—FEL.
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Daer ua svoeren si , s o ii der f e 1,
Elc andren hulde , ende scieden.
Rymb. vs. 2592.
Godolias sprat

Doet wel ;

Dient Nabugodonosor s o n der fel.
43- salre al goet of ghescien.
Ibid. vs. 16112.
Zie nog Limb. 13. VIII, vs. 1646.

2) Zonder fed, zonder font, ongetwijfeld?
Maecstu van hellinc wichte den eesch ,
A poticarise selen di wel
Dat rechte wiser son der fel.
Nat. 131. hi. 315, vs. 1572.

3) Zonder boosheid, nroectwit of grieving.
Dijn hebben sal niet tonbandelic wesen ,
Maer van hovesceit uutghelesen ;
Dijn wise wort si sonder f el,
Ende sonder tijtverlies dijn spel.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. 1 P. VII B. X X XVI, vs. 93.

Want sine willen ghespaert niet
Wesen , want hens behaeght wel
Dese fortse y onder I e 1.
KAUSLER, Die Rose, vs. 7122,

4) Zonder gestrengheid of met zaehtheid.
Edele lieden gaven hem ghinder
Omme te leerne , hare kinder.
Die leerdi nerenstelike eude wel
Goede seden, sonder fe 1.
SIAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. II B. X VI , vs. 20.

Zie IIALBERTSMA Aant. bl. 232, die fel bier door toreedheict overbrengt,
omdat, zegt Iiij, de edellieden in de middeneeuwen zoo wreed jegens
hunne eninderen waren.

5) Zonder slachang , zonder bloedstorting.
Die vordste scare ware upgegeven ,
Ende omme te behondene haer leven
Gaven si hem up , die leven wilden ,
Ende staken tscerpe up vanden scilden ,
Ende quamen alle sonder fel
Inder genaden Massayel.
Ibid. III P. III B. II, vs. 63,

FELE.-----FEMME.
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Felon. Dwalen , Bolen, afwijken. ML.
Felheit, felheyt. 1) Misdaad, wandaad , misdadige boosheid.

Wdb.

op BREDERO.
2) Wreedheid, moedwil , boosaardigheid.
Over waer so wet wel dat,
Al was sine felheid, menechfond,
Hi was milde , vroet ende stout.
Rymb. vs. 31421,
Want die wilds barbarien
Die was sonder enege genaden
Ende met f elheit gheladen.
MAERL. Sp. H. III P. IV B. V, vs. 64.

41Treedheid. U. W.

Fellike, fellyk.

Hevig. Ibid.

Hi telde den broedren, up enen dach,
Dat hem droomde, tenen stonden
Dat si te ghader stove bonden,
Ende hare stove den sinen neghen.
Doe spraken siere fellike jeghen.
Rymb. vs. 2794.
Naa 't afbernen der poorten list by ze fell yk bestorinen. HOOFT, Ned.
Hist. O. 717, 25.

Pelloen. Schoft, boosdoener, valschaard, ondeugend nwnsch, gevaarlijke deugniel. Zie ROQUEFORT op FEL.
Ghi slacht wel enen felloe n,
Daer is Bens of horde tellen.
Belg. Mus. 1X, 219, vs. 31.

Felte. lievigheid. U. W. en Wdb. op HOOFT, bl. 469.
Felten (St.). St. Valentijn. Wdb. op HOOFT.
Femellen. Wijfjes vogelen.
Ghelike recht als men mach mecken,
Dat die yogis met crommen becken,
Die femellen starker sijn
Dan die marle (dats an scijn).
Nat. Bl. bl. 21, vs. 197

Femmerien

Quid? ANnicren? sullen?
Een goet man, cell predecare,
Lach langhe te bedde, meneghe jars,
Slapeloes, te le m m crie n.
Vaderl. Mus. 1, 332.

FEMME. —FEFiTE.
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Dit woord is mij nook elders voorgekomen , en daarom vermoed ,
dat de spelling niet juist is.
Fenijn. Fenijnige.

-- F c u ij n e cruyden saen
En slaughen ergh te niete sullen gam
VAN MANDER, OW-berg/1, bl. 36.

Fenton. Waarschijnlijk insnUdsels met andere stollen aangenuld. De
magistrate') waeren met fluweelon tabbaerts , met fent en van onglicschooren limed gheeleet. Belg. Miss. Viii, 429.
Ferdeel. Last. Fr. »fardecitc".
Lopen si weder ter marct wart ,
Ends dragen die sware f e r del e.
D r . VENWIJS , Die Rose, vs. 4891.
Ferefeyt. Dc voordeelen des gerichts, welke van do verbrekers van

molten of keuren, len behoove der landsheorlijke sehalkist vroeger ingevorderd wooden. Met alien renten ende gulden van gelde , van horn, van
eapunen , van hoenre ende van alien anderen sal; en, mit toiler, mit scattingen , mit beden , mit broeken ende f e r e fe yt e n.

0 ed . III , 231.

Zie nog FORFEIT.
Fereter. Kast, kist, lijkkist. Doe ghinc die fere tee oft casse open
dacr si in ruste. VAN DRAB. die Excel!. Chr. 1530 , Cap. IX. Ende doe
ghinc de fere tr e toe als yore. Ibid.
Fermerie. 'nth-merle, ziekenhuis. Ende zoo wie der f e r rs erten
pleghet , die sel hem des vliten dat hi al den Broederen ghelike wale
toezie. Spetaels Zente Marien enz. aangehaald door HUYDEC. in STOKE, Ill, 299.
Die rode guchte haddi mede ,
Die hem so vele vernoys dede ,
Dat hire omme menegen dach
Indie fermerie lath.
MANNA. Sp. H. 4°. ed. I I'. VII 13, LXXX , vs. 14,
Zie 00k KAUSLER, Reiman. . VS. 4674.

Ferneele. Dukdrup of dakgoot. NIL. Zic het Wit b. van SCUELLER
1, 327 , b, boven DELICIARIS.
Ferpel. Zie FARDEL.
Ferren. Zie VERREN.
Ferset, furset. Zachte zijdon stof. LZie With. op DREDERO bl . 442 ,
Op VERSETTEN.

Ferteleeren. Met strepen alzetlen?
Sijn haniere was van goods, gefertelecr t van kelen.
Grimb. Oorl. H, vs. 1237.

FEZEL.—FIER.
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Passion.

Fluisteren.
Daer sit Me-juffer heel den nacht ,
Maer naer een wager vlieg en wacht ,
Die f e zelt haer wat in haer oor.
POIRTERS, Masker, bl. 14.

Pastel.

Fistel, buisvormige monde, die steeds vloeit en verzwakt.
Fen bisscop, die Lucillus Met,
Hadde vanden f e s t e 1 e swaer verdriet,
So datmen soude sniden.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. IV B. XVIII , vs 34.

Festeren.
Fet. Feit , gedane of volbrachte zaak.
FEESTEREN.

Ende dat haer f e t niet es so quaet.
Karel de Gr. Fr. II, vs. 4020.

Fetus. Zie FAIT1.1S.
Fens. Fust, vat. Dies liet is t' f e us wentelen. Ghepredestineerde Dief,
1619, bl. 18.
Veel wasse uyt klackoyen en liet f e u s wentelen.
VAN SA.NTEN , Snappende Sijtgen, 1620, bl. 8.

Fi, f3r.

Foei. U. W. Fr. »fi".
Fi, gi persemard! Wat pensdi P
VELTH. Sp. H. fv . 43.

Fioisien,

flsichien.

G-eneesheer. Oudfr. »fisicien".

Noch hort hier wonderlike sage :
Die leuwinne naer V daghe
Brochte haren ficisie n.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. IV B. XXXI, vs. 89.

Zie nog VAN HEELE , vs. 2711 ; Lane. II , vs. 15349.

Fiecken., Woken. '1)

Inslaan, hechten „ vusthechten , vastmaken, in-

voegen. Fr. »ficher". Ital. »ficcare". NIL.
2) Steken, prikken. Ibid.
3) Werpen, nederwerpen. Ibid.

Fiel. Fielt, boef. U. W. en Wctb. op
Fielebout. Het zelfde.

BREDERO.

— — — 'k loot dat Met, je bent een FielebOn
F. WYK, De Dobbelaar,, bl. 50.

Fier, fyor.

1) Moectig , grootmoedig. U. W.

2) Trotsch, groothartig , statig.
Het (nam. paert) was scone ende snel
Elide bards f i e r.
Fl. elide Bl. vs. 1501.
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FIER. --FIGUE.
Zie ook Rymb. vs. 3063.
3) Vuur. Passim.
Fierlic. Adj. Statig , edel, trotsch.
Doe verwonderde hem van so groten saken
Die portwerder ende besach sijn ghedane,
Ende sijn f i e r i i c ghelaet ende mercter ane,
Dat hi was van hoghen gheslachte.
Fl. elide Bl. vs. 2682.
Fierte, fiertte. Moedigheid. U. W.
Fierter, fiertre. Het zelfde als FIRETER.
Enen f i e r t r e hi mede berechte ,
Daer hi in leide sint Aelbrechte.
MELIS STOKE, B. I, vs. 569.

Ende so werden si die fyertere opheffende. VAN BRAE. die Exc. Chi'.
Cap. V.
Zie vender ',sp. B. II, Cap. 55, vs. 74 ; Drab. Yeesten , B. H, vs. 4131 ;
Belg. Mus. VII, 117.
Fiffel. Fluit , .pip. K1L.
Figuer, figure. '1) Gedaante , gestalte.
Men vant come haer genoot,
So overscone was hare f i g u r e.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 121.
Die heren hem nick andaden
Baer beste clenoden ende ghewaden ,
Ende reden spelen bijder muren,
Om to sien die scions f i g uren,
Die dair ghinghen optic vesten.
Mloep. B. I, vs. 2246.
Zie nog Dboec vanden flout° , vs. 487 ; H1LDEG.

2) Gesteldheid , geaardheid.
Na dien dat ie van graden ruer,,
So wil is segghen die figuer,
Waer op dat die graden staen.
Mloep. B,

, vs. 764.

Zie nog HILDEG. Ged. bl. 242, vs. 117.
3) Leerzaani verhaal, label, parabel.
Dus bled sy hoechlic glieeert
Ende in groten love ghemeert ,
So dat die heylighe scrifture
Van hoir scrivet schone figur e.
Mloep. B IV , vs. 852.

hl. 97 , vs. 5.
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Men leest ons due in een figure,
Hoe dat tooehde sijn nature
Een serpent al hier te voren.
ILILDEG. Ged. bl. 53 , vs. 51.

Fijck , fijk. 1) Buil.

m1,.

2) Vijt of vingerzweer, ontsteking en went. Wdb. op BREUER°,

Fijeken. Zeker soort even kinderspet.
Fijn. Znw, 1) Einde, uiteinde, gevolg.
Ende daer die quade droncken sijn,
Hemet selden goeden f ij E.
Dietsche Montt. B.

vs 142.

— — — twaren
Dat poorteren eendrachtich waren
Laden lande daer si sijn,
Of het sal nemen quaden I ij
Esp. B. I , C. 40 , vs. 54.

2) Einde, slot.
Bi ridderscepe ! dice de ij u ,
Dat hi doet es.
MELIS STOKE, B. VI, vs 1006.

Eer is u gheseide den I ij
Het soude u dinken veel te lane.
Caerl cnde Eleg. vs. 483.
'lie nog Belg. Mus.

11, 67.

3) Becloeling, slrekking.
Verstaet den f ij
Belg. Miss. IX, 97.
Van alder stench dire in sijn
Daeraf seidi hem den f ij n.
Lane. III , vs. 26319.

Fijn. Adj. 1) Zuiver, wezenlijk. Bij ons nog over
dits fine waerliede.
Ibid. IV , vs. 3018.
Ic weet daeraf die waerheit f ij
Ibid. vs. 5319.
2) Vrooni, brag', goclvreezend.
Baer hi lath ende sterven soude
Onboet hi .iij. Papen oude ,
Enen Joke ends enen Heidyn ,
Ende enen Kersten Pape f y n.
VELTH. Sp. II. fo.

iii

gond".
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F1JN.

3) Sehoon , bevallig, voortreffelijk.
Wat soudmen Arisen een Schoen vedel,
Daer gheen snares op en siju ,
Die hoer gheluut maken f ij n.
Mloep. B. 1, vs. 1578
Hier in stondcn colommen f i n c.
Itymb. vs 11580.

4) Goed.
Als eleman raken mach an tsijn,
So wort die rekeuinghe f ij n.
HILDEG. Ged. M. 151, vs. 1.84.

5)

Naar.
seit , die wise here,
Dat tusschen gevriende fij n
Gheen dine en sal gheveinst siju.
Dietsche Doct.r, B.

, vs. 1411.

Oec so es dat Gods bevelen
Dat wi vader ende moedcr scion
Eren met herten f ij n.
Ibid. vs. 1587.
6)

Waarachtig.
Van Brie personen , die sijn
In enen God warich ende fij n.
Lsp. B. II, C. 6, vs. 2.
Cristus , die Gods zone f ij
Ibid. C. 36 , vs. 1461.

7) Rein, onbevlekt.
Mar inden tempel ons heren
Salsi metten maechden zijn ,
Ende altoos bliven maghet f ij a.
Ibid. C. 3, vs. 122.

8) Oprecht, getroutv.
Gods uutvercoerne bruut ,
Der welker kint wij alle zijn ,
Die int gheloeve siju f ij n.
Ibid. B. I, C. 21, vs. 122.

9) Edel, verheven.
Bi hem voer , als is versta ,
Mijn heer Simon, die sone sijn,
Ende die borchgrave f ij n

FUN.—FILEZ.
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Van der Tommen , mijn heer Willem.
Dr. VERWIJS, Bloend.

117, vs. 365.

40) Degelijk, zoo als het behoort.
Noch sijn .ij. andere saken
Die den meester connen maken ,
Been es const ende dander wijsheyt.
Die dese .ij. niet en wept,
Hine mochte nemmermeer sijn
Van sijn consten meester fij it.
Meliboeus , vs. 1216.

11) Deugdelijk , degelijk , prijzenswaardig. PL.
12) Schrander, verstandi g , loos, afgericht , bedreven. KIL.
Fun doen (Enen). lemand dooden, iemcsnd bet Leven benemen.
Ic meine dat is nu sines f' ij
Doen sal, eer hi mi ontgaet.
florae Belg. VI, 9.
Fun man. Gewone uitdrukking voor vriend in de flauwe beteekenis
des woords, clat sonitijds ook ironiseh p,:ebezigd werd. Wdb. op BREDERO

en Wdb. op noon.
Fijn (Bonder). Zonder ophouden.
Ic sal riden s o n der f ij n.
Lane. If , vs. 9724.
Fijneren.. 1) Geld of rijkdommen verzanwlen. KIL.
2) Affineeren,, tot zuiverheid brengen. Ibid.
Fijntjes. Netjes, naar behooren. Wdb. op HOOFT.
Fikieren, verbasterde vorm van fixeren, d. vaststellen , bepalen. Daer
dese jeghenwordeghe lettre annex es ende dove ghefikiert, goet
vast, ghestade ende van weerden teeweliken daghen. Vaderl. Mus. IV, 34b.
Fickfacken. In beweging brengen, bedrUven. KIL. en :SMELLER op »Agito"•
Fickfacker. Albedrijf,, bezige ledigganger, futzelaar. KIL. en SMELLER
op »Ardelio".
Fickfakster. Waarschijnlijk albeschik of Gene vrouw,, die zich in Ole

richtingen beweegt. 't Was een deurslepe fikfakster, die, misnoegen in haar man hebbende, met haar oogen op winst uit was. DE
BRUNE, Wetsteen, 1, 164.
Fickelen. Slaan enz. Het is het freq. van »FlCKEN".
Ficken, fijcken. Stooten, houwen, steken, slaan.
Fix. Vast, standvastig. Wdb. op BREDERO, bl. 498.
Ficksert. Plager,, kweller,, uittarter. Wdb. op BREDERO,
Filezel. Het zelfde als FILOZEL.

FILEZ.—FINE.
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Waer toe mi 't f i l e z el? wat kies ick rode krappen 9
STLLPAERT V. D. WIELEN , 't Cieraet, CBE.

Filozel. Grove zijden stolfe

of bombazijn.

— — — 't Sloop-layfke van damast?
Neen 't is moat. filose I.
HUYG. Korenbl. I, 578.

Nemende diekwils filozelle voor oprechte zijde.
DE

BRUNE, Banek.-Werek,

71,

Fimel, fymel. Gekaarcle tool. NIL.
Fimelen, fymelen, fijmelen. 1) Frommelen, krenken.
En f y m e It niet met uw serviet.
CATS, door Dr. v. vt. H, 827, a.

2) Wol kaarden.
3) Beuzelen, zich met nietige zaken bezig houden. Ibid.
4) Wellustig dartelen.
De Dochter tegen de Moeder sprak :
” Zyn hert is as ien turf;
Want by en kan my niet f ij melen,
Al was 't ook dat ik sturf.
VAN HASSELT op NIL.

5) Tcdmen, dralen. U. W.

Fimeler. 1) Wolkaarder.
2) Beuzelaar, iemand die zich met vietigheden bezig houdt.

Finament. Opbrengst aan geldmiddelen. Gelden, die een landsheer,
als hoofd van het rechtswezen, trekt of genet.
Ja, lands heren al over al,
In alder werelde hoeken,
Moeten tfinament zoeken
Acts die poortren vander stat.
Lsp. B. III , C. 26 , vs. 44.

Financien.

Werkw. Opnemen van geld tegen woeker. Voir sulken

schade, cost ende verlies , als hi geleden heeft bi financien van den
voirscr. ghelde.

Ged. III, 374.

Fine. Schoone, bevallige, voortreffelijke.
Entie wel geraecte fine
Hadde ane gedaen een cledekijn
Dat der waerdinnen hadde gesijn.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 848.
Daer wan Leo ane die fine
Sinen sone Constantine.
Ibid. vs. 783,

FINEE.—EINTE.
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Fineerd. Woekerschulcl. Voert alle ander scout, die men binnen
den palen des verbonts of in den palen des verbonts gheseten of ghegoet
sijn sculdich is, in brieven of buten brieven, dat gheen fineerde noch
woeker scout is, et si an sullen of aen mottoenen , enz. NIJII. Ged. HI, bl. 40.
Fin.eeren. Eindiyen, ophouden. Sider dat si hir binnen quam , so ne
fineerde si noit van mine voeten to kussene. Lev. v. Jezus, bl. 168.
Si en f i n e e r de niet met sporen.
Troj. Oorl. vs. 1431.
Zie nog VELTII. fo. 253 en 387; Lane. II, vs. 20561 en vs. 36809.
Finement. Einde.
Aldus vallet meest altenen ,
Ende nemt quaet fine men
Oat men onredelee begent.
Brab. Yeesten, B. VI, vs 4939.
Finen, fynen. 1) Ophouden, uitseheiden , rusten.
Ende ic ben vanden boden een,
Ende hebbe gereden dat ic en feen,
Van Arturs hove hareward.
Lane. II, vs. 4558.
2) Zuiveren. Wdb. op HOOFT.
Fingeringhe. Veinzerij. In eene handwaarzeggerij leest men: Eist
oec dat de tafellinie comt ane den linie van den levene , ende met hare
maect enen hoec , dit bediedet fingering li e. 13e]g. Mus. X, 279.
Fingieren. Veinzen, zich houden, alsof.
Hier naer de coninc fingierde saen ,
Ofte hi in slape ware bevaen.
KAUSLER, Rein-Ida. vs. 7337.

Finieren. 1) Ophouden , eindigen.
Ic glove Gode bi desen ,
Bat ic vort in gere manieren
Van ridene sal finier en
Mine lette doet ocht siechede.
Lane. II, vs. 14566.
— — — in gene manieren
Ne soudic willen f i n i e r e ii.
Ibid. vs. 22481.
Zie ook ibid. vs. 2779 ; Rymb. vs. 28861.
2) Verdeelen.
Hine wilt tontginnene niet meer fini eren
Siju broedekijn in twen , in vieren

PINIE.
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Ter armer behoef.
Vaderl, Mus. III, 236, vs. 43.
3) Opneinen (van geld gesproken). Zie ROQUEFORT 01»)fineP".
Hi sal quiten haren pant
Op die stat aldaer te hant ,
Ochte hi sal elre tgelt f i n i e r en,
Daer hise met sal dilivereren.
D r . VERWIJS, Die Rose, vs. 12657.
Ibid. Si souden leenen ende finieren een sounne ghelts, van Drab.
die Excel!. Chronike, 1530, t. ij , a.

Finster. Donkey. PL.
Finsternisse. Duisternisse. Ibid.
Fint. List, street loopje.
Ick ken haer f i n t e n wel.
Kl. van de Uyterse Juffers , bl. 13.
Wat weeten Minnaars thans al fin tj es op te zoeken ,
Om ooze afkeerigheid in 't einde te verkloeken.
E. KROOK , de Spiegel der Zotten , 1699, bl. 50,

Fioel. Viool.
Men sough, men sprongh, men drouk , men schraapten op Fioele n.
J. VANDER VEEN , Zinneb. M. 332.

Firpeel. Het zelfde als FARPEL.
Fisieren. Veyhuizen , vertrekken.
Dit was tusscen den Nuwendike
Ende Duway,, dat dit gesciede ,
Dat Rinisse ende sine liede
Die Fransoyse daden fisier en
Ende gingen daer selve logieren.
VELTH, Sp. H

P.

275.

Fisike, fysike. Geneeskunst.
Want is gene fisike en can.
Rein. Bylage IV , vs. 76.
Zie nog BILDERDIJK , T.

en D. V.

III,

XVIII, vs. 24.
Fisse. Bunsing. Km. op » Visse".
Fisset. Pen of pin in het kraangat

143; MAERL. Sp. H. 4°. ed.. I P.

V B.

van een vat; stop, tap, deuvik.

Hoe gaet dit zoo te werck ? 't fisset is uyt-getoghen,
De wiju staet als een muer, zijn aerd die schijnt ontvloghen.
J. DE BRUNE , Embl. 1624, bl. 92.

Fistelaer, fltselaer. Oorblazer. Onlange daer nae alst hudens daechs
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noch veel geschiet , sayden die loegenaers ende fist ela e r s hoer onnutte saet tusschen dese twee Broderen. Clerk u. I. L. bl. 79.
Fysteyn, fosteyn. Eene half' linnen, half wollen stof. Item upten selven
dach mijn heren camerlingen ghegeven om fysteyn mede te copen ,
xxiiij scilden. De Oorl. van Hert. Albr. bl. 22. Item up sinte LouWerijs
dach Jacob , Willem ende Heynric van Cueveren ghegeven by mijns heren
bevelen om f o s t e y n mede te copes! tot horen rocked jeghens der reyse.
iij g iiij gr. Ibid. bl. 31.
Fisteren. Op lekker eten en drinkers °Whalen.
Si waren des marghens eerlike
Ghefisteert in alre wijs.
Walew. vs. 11003.
Fytoen. Geest , die de dooden bezweren en oproepen kan.
Ten sinen sprac die acme keytijf
Soect mi iewer dock een wijf
Die dan heeft een f y t o e n."
Dat meent een wijf, die can doen
Dattie dode mensche verrijst.
Rymb. vs. 9653.
Fits. Adj. en adv. Scherp , stekend , lave' send , fel , vinnig, hevig.
De tweede seyde neen , sneer dat het meeste deel
Quam uyt een vinnig sant of eenig fits graveel.
CATS, ed. 1828, I, 19, a.

Maer gy,, die maeckt 111V werck soo fits tot my te sprekea.
Ibid.

, 497 , a.

Zie ook ibid. II , 608 , a.
Fitzelen. Oorblazen.
Altijd met ooze Saartje to legged f i t z e l e n en te fluitsteren.
ASSELYN , Echtsch. v. Jan Claasz, enz. 1685,

Flaars , Seers. Znw. Snapachtig , 114i , vadzig vrowwmensch. Wdb. op
BREDERO en Wdb. op HOOFT.

Flaars. Bijw. Vlak , juist rakende.
Metter vuile pooten dikwils flaars tegen de moor.
P. BERNAGIE , De Goe Vrouw, 1686, hi. 16.

Flaeuwen, fiauwen. 1) Verflauwen , verzwakken, krachteloos worden,

kracht verliezen. Wdb. op

BREDERO.

Heyduek , Krabat nocht spoock nocht Spanjaerd sal den moed
Van Hollands fieren Leeu verslensen sien noch flame n.
VONDEL , door V. L. II, 619.

Zie ook HILDEG. Ged. bl. 54 vs. 78.
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2) Flame worden, in onmacht vallen.
Ach , steentse, ick f I a e u.
VONDEL , door V. L. II, 535.

3) Flauwhartig worden, den mood verliezen. Wdb. op HOOFT.
Flaauwing. Verftanwing. U. W. en Wdb. op HOOFT, hl. 469.
Flabbe. 4) Tong, in. minachtende beteekenis.
Fop hadde , doen hy sweeg , een grooten uaem verworven ,
Maer als sijn flabbe ging , doen was 'et al verkorven.
CATS, door Dr. v. va. I, 41, b.

Bedenekt , soo deser eel nw schande koomt te weten ,
Hoe breet sy alle ding sal pogen uyt te metes ,
Hoe wil haer fl a b be gaen bedenckt dit alle tijt.
Ibid. I, 467 , a.

2) Eene in het aangezicht geslagen wond.
3) Een degenstoot in het aangezicht. PI..
4) Eene oorvijg. ML.
5) Haarband voor nwisjes. Ibid.
6) Vliegenlap. Ibid.
Flabberen. Veel zoutelooze taal spreken. Is 'er dan yemant die een
breetweyende tonge wil inbinden ? dat by de tegenheyt , die hy van haer
fl abberen inwendigh heeft , uytwendelijeken metten gebare uytdrucken ,
en 't sal 'er mede gedaen wesen. CATS uitg. 1726 , I , 7 , b.
Flag. Soort van gras. Rietgras , anders seek ofte flag, ofte meyrgras.
St.-Bijb. Job VIII, Kantt. 18.
Flaggeren. Verslensen, verslappen.

METER.

Flaioteren. Op de Pit spelen.
Daer mochtmen hebben Bien baleren ,
Vedelen ende flai o t er e n.
Ferg. Haar het HS. vs. 5434.

Flabberen. 1) Flikkeren , glinsteren.
Gees Gallen leidden lest de Stat in kolen ,
0 seen ; maer ingeboren bloet
Zagh stil , en met een' koelen moedt;
Ziju torts zes etmael langk gaen ommedolen ;
Dan in de dalen , dan gezwint om hoogh ,
De bergen op, de starren licken ,
Met gloende tongen ; roock verdicken ,
En smoock verdunnen , onder 's hemels boog ;
De vlam dan weder fl a c kr en , als herboren ,
Door 't overslaen van rack in rack.
VONDEL , door v. a. IV, 79, vs. 946.
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Zie nog Dr. OE JAGER, Proevo ,

2) Blakeren.
3) Elikkoot

OUDAAN.

61. 114.

Groot Taalk. Wdb. van WEILAND.

, dock fignurlijk , in do beteekenis van

tveifelen, lot keten.

volgens VAN LE NNEP.
Vaer onverdrietigh voort , gewijde Storischrijver
Van miser eeuwen ramp, en Nackerend geluk.
VONDEL , door V. a. In, 268, vs. 3.

Flambeel.

nantboutv , toorts.
Het stralich lie.ht vats syn flamb e e 1.
Ibid.

Flamberg.

H01( an'tvacnvi

96, vs. 1452.

oil do ridderlijden. Fr.

nberr,

Een flamberg nit de schee , slat is gent fraai gezieht
Don Bertran de Cigarral , bl. 75.

Flambozade. Frombi'07endrank.
's Somers drinkt by Flambozad e.
Y. VINCENT , Pefroen met het Schaapshoord , bl.

3.

Flamgne. Paanderen.
Si leden de see ende quamen
In Vlaendten, dat doe bi name's
Flamg e hiet.
Lane. II, vs. 32778.

Flanekaert. lets tot de wapenrusling behoorende.
Flap, flep. Illorstap, voorschool.

Zie op FAUTE.

Hoe! hy wijs dat hy in ien rok lisp en ien flap vent hadt , hy was
prezendent van et La'zeris huffs.
J. vos, Kl. van Oene, 1662, bl. 17.
1-lebje wat laug ewacht , dat komt dat ik men flep ierst vent won binden.
Ibid. bl. 16.

Flapper. Fictpkan.
Het groene Wey uyt een houten schotele ,
Rot Poffe-bier nyt tinuen flappers wichtigh.
R. VISSCUER , Brabb. 1669, bl. 115.

Flaren. licillen, snappen.
Noels de sayker-mondt van Soetje,
Nods de mildicbeyt van Goetje,
Noch 't bedrieghen van Jut Vals,
Noch 't g h e flaar van Elsje Kals.
J. VANDER VEEN , Zinue-Beelden, 1642, bl. 341.

Flarzen. Florden , d.

frieselleurde of afforeten stukken en brokken.

W. Dien de koegel versehoonde , werdt door 't hoot of steen, dat van
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de huizen stoof, verwonclt, verplet , of aan fl arzen gekletst. BRANDT ,
Lev. van De Ruiter, I, 451.

Flassaert. Gordijn van geitenhaar. Du

suls oec maker elf 'wren

fl assaerde n. Bijb. van '1477, Exod. XXVI, vs. 7.

Flassche. Flesch.
Hi comt tote zinen wive,
Al vul brinct hi sine 11 ass c h e.
D r. VERWIJS, Bloeml, III, 130, vs. 40.

Flateren. Kijven , pruttelen, haspelen, kjvend snappen.
Wat legje daar te flat e r en met de jongen ?
JOAN PLITYMER, Krispyn Starrekyker, bl. 15.

Flateren. Vleien. Fr. »flater".
En den smekers suldi sieu
Inden moot, ende merke wale,
Waeromme si segghen hare tale ;
Oft om ghewiu is haer flat ere n.
MEL IS STOKE, B. X, vs. 1071.

Flatteren. Drentelen , heen en weer loopen, zich ophouden.
Ga na 't Pakhuis —

— maar flatter onderwegen niet.

P. BERNAGIE, Het Studmiten leven, 1684, bl. 7.

Flanw. 1) Vlak. Wdb. op

BBFDERO.

2) Mat, nwede, zwak. Ibid. bl. 498.

Flauwen. Zie FLAELAVEN.
Flauwing. Verflauwing. Wdb. op HOOF bl. 469.
Flebbe, Doek, halsdoek. Wdb. op BREDERO Op FLEP.
— — — dcekje met een fleb b e.
HUYG. Korenbl. I, 610.

Fledderen. Fladderen.
En doet laughs henren hals soo fledderen die hairkens.
HARDIJYN , Ged. door SCIIRANT , bl. 13.

Flederboom. Vtierboom. El L.
Fledercine, fledersijn., flerecijn. Jieht, podagra.

Ibid. Here, is

hebbe enen knecht die in myn hus ligt sik van den fl edercin e. Lev.
van Jezus, bl. 52.
Fledersiju in vote ende in lede.
Dietsche Doctr. B. III , vs. 1030.

Fleers.
Fleet. Morserij, morsige, smerige , vuile Noel.
Zie FLAERS.

't Heeft seper weer bestrnift de luyers en zyn bed,
En 't zal myn beurt zyn om dien fleet weer school; te maakeu.
A. ALEWIJN , De Puiterveense Helleveeg, bl. 3.

20*
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Fleeuen, fleeuwen, vleeuwen, vleuen. Snweken, vleiend verzneken.
Wat is Dangiere fleet'. de ende bat,
Mi to vergheveue was hi lat.
KAUSLER, Die Rose, vs. 3255.

Zie, voor VLEETJAVEN en VLEUEN, BLOATAL Ouch/. Ged. II, 16, vs. 1202
en Dr. VERWEJS, Die Rose, vs. 3295.

Flensen. 1) Vcdgelt spelen. Wdb. op BREDERO.
2) Rukken, sehearen , wet kraeht verbritzelen. Wdb. op
3) Flodderen.

ROOFT.

'k Plenste altyd in het nat.
FOCQUENBROCH , De Verwarde Jaloezy , bl 8.

Flouter. Vnilpeuk, inonsebel.
Die moddevail ell asbaks fleeter!
A. A/JR),,

Jan Los, bl. 33.

Flep. Zie FLAP.
Flers. Floes, een woord dat bij once mindere volksklasse nog begrepen
wordt.
Hy drayde een dunne fl e r a op de kruyn van Jan Pieters backhuys.
Ki. van den Pasquil-maecker voor den Duyvel, hi, 21.

Flesch. Ledeven zak.
Want siet ick ben alhier gesehapen
Recht gelijck cell Hese h certeyn ;
Die moet van droochten altijt gaper.
Sorter Liedekens , 1584 , Ps. 118.

Fleeter. Lalfr 'Oaten.

Pluyinstrijekers , Vlabackers , Oorblaesers , F I e t-

set's sijn hider Dee pen hoven. Aanhaling door HUY DEC. 111 MELTS STOKE ,
13. II, vs. 313.

Fleum. Venko dheid.
Rine dad niet vruchten van ongemake,
Die van fl e u m come in.
Heim. der Heim, vs. 1349,

Flichelen. Frequent. van vliegen , in de volgende aanbaling beteekent
goleend bewegen.

het nicer

Ach! dat ick kuss' die crollend' hairkens ,
Die flichelen dweersch ende crow ,
Ghelijck of doen cleyn waeter-baerkens,
Uw hoofdekeu heel om end' om.
HARDITYN , Ged, door SCHRANT , bl. 138.

Flik.

Teem in

het kaavispet, waarvan de beteekenis mij niet bekend is.

D. Na ik zien ]call zoud gy wel mee spelen willen..
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K. Ja , rnaar met geen dobbelstenen.
Waar mee dan P Met de FlikP
G. TYSENS , Het leven der DobbeIaars ,

Vr.

9.

let gewonnen of geleend

Antw. Gewonnen.
Vr.

dobbelsteenen) of met de Ilik9

Met de beenen (d.

Antw. Noch met de kaart, noch met de steenen.
A. PELS , de Verwaande Holl. Fransehman , 1684, bl. 26.

ITit het laatste antwoord kan men opmaken , dat het wooed »kaart"
)etrekking heeft op fl i k. Zie nog FLIKKEN.

Flickefloyen. Opla.ppen, biyappen, bij WEILAND
Irk heb de sehijt vau dat flickefloye
J. S. KOLM , Malle Jan Tot's boertige vryenj, 1662, , hi.

Flikken.

1.

Zie FLIK.

Alle clingers zou -wel gaan konje dat flikk en xnet de kaart on 't bird laaten.
T. ASSELYN, MA011017 , CKZ. 1691,

4.

Fliekeren. '1) Veen en weer idadderen, condlladderen.
De sneeuw die socckt liaer aes en geeft sick op de sanden,
Sy flick ert over see.
CATS, ed. 1828, 1, 75, b.

2) Daeleleti.
Het voert twee vleugels als een swaen — — —
Het flickert hoer en weder dacr.
Ibid. I, 560, a.

Flink.

Znw. lemand die -weet lc handeien, die bij de hand is.
de bent eon flink van een vrouw,, die overal mad toe weet.
A. ALEWIJN, I bedrooge Woekeraar,, bl. 49.

Dat is een goeije , die flink weet jou al so steaks met gereede moot to hetaalen.
T. ASSELYN, Gussnan de Alfarache, 1693, 131. 35.

Zie nog de zelide , Sehynheilige vrouw,

1691, bl.

31.

Flinken. Vlechten. MEYER.
Flits. 1) Pig. U. W.
2) Ontvactrheid, leugen.
Die beveinsde f l i t s verkoper.
MULENHOF , De Krollende Ritzaart , 1659-, bl. I.

Kaat! om jou to toonen
Hoe graag dat ik je bier zie woollen,
Daar is eon Rozenobel, snits
Dat jy recht opbiccht, en geen flits
My op de monw spelt.
De Bekeerde Alchimist, bl
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Flitter. Schilfer , lovertje. De cleederen bezaeyt met dunne goudene
of silvere schubbekens of fl itteren, die eenen glans gaven. St.-Bijb.
Jes. ill, Kantt. 57.
Flitteren. G1 insteren door trdlende bcweging. Fl it terend e of bevende loverkens, Ibid. Jes. 111, Kantt. 57.
Doe sy nu haer legers te velde sloegen ,
Op een sondagh , wesende de bestemde tijdt,
Soo duncket my aoodigh bier by te voegen ,
Hoe dat elck geeiert had met alle vlijt,
Haer persoon en haer volgers om te komen in 't krijt,
SCHIJNS omhangen waren klaer oogsienlijk blinkende ,
Son dattet door 't flit t e r en de oogen was minckende.
R. VISSCHER , Brabb. 1669, bl. 177.

Flodderen. Onzeker,, hangende of besluiteloos zijn. Wdb. op HOOFT,
bl. 469.
Floddering. Onzekerheid , het heen en tvedr slingeren. Wdb. op HOOFT.
Floers. Kleedingstuk dat w0 voile noemen. Dr . DE JAGER , Latere
Versa. M. 232.
Seheldwoord , waarschijnlijk wezel. Outrouwe flaers , segt nou
eens datse (nam. de brief) houd (d. gericht is) aen mijn suster,, en ,je
hrengts' aen een vryer , doeje fl o ij n ? Nieuwe kl. v. d. Glasen Doetoor,,
1663 , Id. 5.
Floyte.

Ende daer was een hebreeusch ioncfrou , ende had een

flo y t e. Pass. Wijnt. 1480 , fo . exxiv , d.
Flok, floks, flokx, flockx, floecx. Flalcs spoedig , dadelijk.
Terwy 1 den snoeper eedt soo volt het deksel toe,
De kop raakt inde klem , en springt 'ken went Met hoe;
Flo k aerselt by te rug.
VANDER VEEN , Zinneb. 1642, bl. 147.

Wanneer des morgens bloosen
De dageraatsche Roosen ,
Hy f 1 o k ten bedde uyt styght ,
En voor den schepper nyght.
Ibid. bl. 241.
Men zie voor de andere vormen ibid. bl. 259 en 418; VONDEL, door
V. L. 1, 769 , vs. 23; Bieneorf, 1569 , fo . 90 , ro.
Flomen _= Vischgraten. PL. op GRATER.
Plonk. 1) Glans, schittering , gloed.
Zy is een Basalisk door f 1 o n k der oogen
VANDER VEEN , Zinneb. bl. 36.
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2) Slag, klap.
Ze wierd kwaed en gafme een f 1 o n k aan t oor.
'Lull sin,
——

Verlielde Lubbert , 1678 , bL

— en nut icn

Kreeg ik twin ft o n k en on] men Doren.
A. sans, Julfus, 1668, bl. 34.

3) IloeP, snot.
Eaar zit den druypmens , tot een spot der Swollen ,
Ars 't hockje vanden heirt te knicke-bollen ,
Bestoven vande wyn , en mimic droukcn
Zy steams hem zyn geldt,
En went daar toe ghequelt ,
Be,jout en ityt-gelacht van dose

o n k e ii

VANDER VEEN ,

Deb. bl. 41.

Flonkerbag. Schillerende, Itonke pende bag ()Co-lel:Jeer?. Wd b. op 1100FT.
Florentyner leelyen. Blautve bloemen snub* nilt,hwIden. Ibid.
Floreren. Blocien.
Hoir eer 1'1 o r c e r de vecl te sneer.
Mlocp. B. 11 , vs. 3161.
Dat alle goeder wiven Toff
Hoge f 1 o r e e r I in elk-en hoff.

Ibid. B. IV , vs. 2278.

Florijn. Gulden.
Ai en

tc haren hove niet keren

Urn dinghen of on/ impetrcren ,
ett breuge cede die florine
Anders nest al verloreu pine.
Mans Teesicyc, C. \ XV f, vs 3172.
Mar alstuen siet die p ant outdaen
Om nut te tellen die f l o r i n c.
HILDEG, Ged, hi. 95, vs. ';') b.

Flors. Storting eenuwsnensch.
liet hair hong um heur kop,
Ghclijek de florse pleghen.
0. C. VAN SANTEN , LiChte 'digger 1617

Florsen. DooPbrengen , vepkwislen2
Sen hebben Hoch goet noels cer te verliczen , se levels sonder sorch ,
Se hardeut so lang asse geloof hebben , en assets column krygen te horrh
Se lorsent , se 11 o r s c u t , 't is emu arch goet.
s. comas., Ile Ey eke Man, 1615 , Li. C, 2.
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Flotsigh. Spoedig , terstond , finks.
Albador, wapperkaeck sal flotsigh nae hem stappen.
CATS , ed. 1828 , I , 163 , b.

Flouwen. Boerten , gekscheren , fabeltjes vertellen.
'k Seght sonder te flouwe
a. VAN ARP , Kl. v. Claes Klick , 1640 bl. 1.

Flouwijn. 1) Knssensloop. Pt.
2) Bunsing. Ibid. Fr. »fouine".

Fluceel. Zekere vogel , maar welke ?
De lijstre , de meerle ende de fl ue eel e.
Belg. Mus. VI, 311.
WILLENIS verrnnedt dat dit woord onjuist geschreven is.

Fluyme. Bast of schil van pentvruchten. NIL. op BAST.
Fluyne. Overtreksel van een kussen of peluw. U. W. Bij uitbr. de
peluw zelve.
Naar hunnen last (zoo 't schijnt) verlangen de fluyn en
En naa 't geheim , hun toe te trouwen , de gordijnen.
HOOEY, Ged. P. 192, 28.

Fluys. Zeker kaartspel. NIL. en PL.
Fluysen, flusen. Waarschijnlijk het zelfcle , dat vroeger in Vlaanderen
vrij algemeen in zwang was en in het Fransch »jeu, au flux" genoemd werd.
Nu =ken si (nam. de geestelijken) den blaet met hooghen husen ;
Men siet hoet gaet, si brassen, si busen,
Si rijden peerden , si verkeeren, si flu se n.
ANNA BYNS, Ref. 1548, R. 12.

In de uitgave van 1646 staat »fingsen".

Fluyster. Gloed , ftikkering.
Ban ondertusschen doof uw' vlam zoo veel ge kunt,
En laetze niet to hoogh in lichte ft n y s ter branden.
TAN FORT, Olympias, 1640, bl. 4.

Siet your eerst sea schoone vlam ,
Die schier aen de solder quam ;
Maer het is terstont gedaen,
Als de fluys ter is gegaen.
CATS, door Dr. v. VL. I, 741, a.

Fluysteren. Een gloed of Ilikkering van zich afgeven.
De hayren over 't geheele lichaem fluysterend e,
Hebben klaer-schijnende stralen (als de son) uytgeschoten.
R. VISSCHER, Brabb. 1669, bl. 179.

Fluyteren. Frequent. van linden, finks.

FL I
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Oft schoon t'wildt voghelken met lust
Int korfken tiereliert en flu y ter t.
, 95 , vs. 1416.

VONDEL , door v. L.

Fluyten. Boerten, op de moutv spelden, wijs waken.
--- of ye docht dattick flu ytte
En maeckteje wat diets.
nuve. Korenbl. I, 597

Flux.

Adj.

Pug, .suet.

Wd b.

op

BREBERO.

Rijck van have, flux van leden.
VISSCHER Brabbel. 1669, Eerste Scheel( n'. 22.

Fluxheit. Flinkheid, ridnewertheid. Wd 6. op
Flume. Vloed, stroom.

HOOFT, 61. 469.

Een f 1 u in e es ons utert paradise ghesent
Die loopt den bogart al mistreat.
Fl. ende Bl. vs. 2542.
Nochtan moeste hi overliden ,
Eer hi ter stat in mochte video ,
Araxes een Starke f 1 u m e.
Alex. B. VI, vs. 383.

Fluntse. Mannelijk teellid.
Al heeft o anschijn renege runtse ,
Ghebetert es wel sere u Hunts e.
Dr. VERWIJS , X goede Boerden, N. 16, vs. 148.

Fluwijne. Burlsing.
Fnezen. Zie

KIL.

AFFNEZEN.

Fobaert (Den) maken. Den spot drijuen.
Met mi maecti den f obaer t.
KAUSLER , Die Rose, vs. 7924.

Fobitasie. Mudd, boert, pots.
Daer bi biddic u dat ghi outfaet
In danke ons f obitasi e.
Horan Belg. VI, 48.
Dr. vEnvms zegt in zijne Bloeml. dat dit missehien een dier woorden

is door het yolk zelf gernaakt met toespeling op eene bekende aardigheid,
of, dat het jarnmerlijk verknoeid is.
Foelen. Zie FOLEN.
Oorl. van LIert.
Foelge. Foelie. Item ij pont fo eig en , tpont v
Albr. bl. 42.
Foelken. (Sijn) houden met enen. Den gek suet iernand scheren.
Sy hout met my htter foelke.
Playerwater,, vs. 265.
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Foereren. Iferbergen, hoisvest en. U. W.
Foerieren. Het zetfcle. Wdb. op nowt'.
Foferdien. Narrenpotsen.
Entrouwen ! die duvet brine', u hier ghewait
Net uwer for herdic n.
ltor. .Belg. VI, 91.

Fochtel. Degeo , rapier. BO WELL. » Vochlel".
Dese Voehtel hangt my ooek niet to vergeefs op zy.
Kl. v. d. Pasquil-maecker, elm bl. 21.

Foy, fooy. lie

onde spreekwkjze szijtt fu ye, foeye, v eye of leste

ge v e n" heteekende eigentijk eelr ofseheidsm oat geven of reistoijo toedienen.
14 eye of voye namelijk is het zelide ' a Is hot Fransche voye of vein.
d. //leg en hij uithreiding reis of loch!. De fey of fooy geven of
beset t ett is dus ee l s moat gem? gait eel? gaNt die op refs goat. En foy
ban (his hij toepassing voor ofscheidsinoal golden. Wdb. op IlOOFT.
Entie ridder nam °erica
An alle die vrouwen opten hot,
Ende hi ghinc Stitt f o y besetten.
CL1GNETT

Foy.

Bydrage, bl. 404.

zt iSehrid.
En gaf hem voor de to y eon kusjun op het lest,
CATS,

door Dr.

VL. ,

I, 435, b.

Fokke. De hovenste ink, opperrok. NIEYER.
Trekkei. Wdb. op 1100FT.
Focken, fokken.
Wdh. op EREDERO.
Sehikken,
me(/en,
welsloon.
2)
Foekt uiet lout , liter toy (alias Wide) te sehreeuwen.
Aux. V AN DE VENUE,

Behtechende Wendt, bl. I25.

3) Oils deo I Igo leiden , misteideo , bij den nc aas Icicle)? , foppen, Wd
op BRET/Eno.

4) Goon.
11; set eon, lea hois toe tokke o.
De Ditvaert van Steven Van der Kink, bl 15.

Focker, fokker. Rik man , man nan tinancicel verntogen.
Maer Weer, den toe k e r en of ryekerden verleent,
Emil nit het merg der aid , wordt hartclyck gemeent.
DECK.

Rye/. I, 105.

0! dat moet cell rijke fokker zijn.
FOKEENS ,

Kl.

d. hat Schoorsteenveger,, 1662, hi. 7.

-WEILAND wil (lit woord ontleenen van het to kk en van vee, dat
voornaarnste lion van rijkdotn plagt te wezen. TULDERD!JK daarentegen
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leidt het of van den eigennaa m FUGGER , den rijken bankier,, die door
Keizer KAREL geadeld word ter belooning vane de groote geld sommen, die
RIGGER hem had voorgeschoten. Zie GeAaelitl. in voce.

Folen, foolen. I) Gekken, gekscheren spa/.ten, sebentsen,
Selc houden sotte daer si met foie D.
Iforae Belg. VI , 1.
Mit stercken soften is quaet f o le n.
Mloep. B. I , vs. 826

2) Drukken.
De naem , de plaets , de tijd , en neer-g ef o a 1 d e kruyden
Doen , dat ghy schier gelooft het segghen van de luyden.
GROEBE , Versch. Ged. II , 88.

3) Vermoeien, a finatten.
— — — daer hoeft wel een Geneser
Voor uw oogh en rnijn' hand ; son TO sy hey gefool t.
rittYG. Korenbl. I , 336.

4) Betasten, blutsen.
Een porceleyne kop vol alderhande pruymen ,
Die niet en zijn g e f ()oft met ongeschiekte dnymen.
CATS , (Do plaats is inij ontgaan).

Zie nog CATS, door Dr . V. VT. I, 210, a.

5) fiwellen, gegen.
De viseh , die giftigh acs heeft in het lij f gesogen
Wort naer men wil gefoolt, en daer men wil getogen
Ibid. door P r . v. vt.. I , 528 , a.
st.
Zie nog ibid. 1, 350, b en HOOET , Ned. hint.

231 , 23.

6) Dartelend met ionand stoeien.
Indienje goyt met bloom of groca ,
Dat is het voorspel van een soen
Indienje goyt met grocn of nat ,
Dat is geseyt: koomt, foolt my wat.
CATS, door Br. V. vL. I , 775 , a.

7). Dartelend besehadigen.
Men vreest voor al een dertel kint ; (nam. Cupido)
Bat is het slimste dat men vint ;
Want, mits het wicht geduerigh malt,
En dickmael op de bedden valt ,
Soo breeckt' et Licht een aerdigh kruyt.
Dat noyt sijn levee weder spruyt ,
Of anders 't schudt uw teere steel,
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En 't foolt uw knopjen al to veel.
Ibid. I , 340 , a.

Foleren, folleren. Luellen, plagen, teisteren , misbandelen.
IIi foil eerdene Lange ende weder ,
Ende stacker] so ende heft to blouwen ,
))at home mach sijn Leven rouwen.
Ferg. naar het HS. vs. 2254.
Die ridder naems staphaus wrake ,
Ende foleerde miner naen.
Ibid. vs. 2887.
ttitbreiding spiegel. Wdh. op HootzT.
Foly. Verfoelieset,
Fomfelgadt (In 't) zijn. Ergens stecht of bekaaid afgekomen
Hoe b e n ick ooek int fomfelgadt; hoe wil Anne rasen
S. COSTER ,

v. Teeuwis de Boer , 1627 , bl. 20

Fommelen. Instuwen , inwinden.
Halve taerten , lege korsten van pasieyen , kanten broot ,
Grabbelt sy van alle zijden en vergaert het is den schoot ,
En sy schort het in de slippen , en sy fommelt in den sack.
13.E..UMONT ,

Ged. 1843 , bl. 98.

Fondament, fundament. 1) Growls-lag, datgene waarop jets berust ,
geondvest.
Doe hi hoirde dat fondament
Van deser yarnmerliker zake.
Mlocp. B.

II, vs.

582.

Daer wort die liefde mede gheent
Op eon lustelic toncl amen t.
Ibid. vs. 950.

Zie nog Meliboeus, vs. 1088.
2) Jars, ccchterste.
Men tracse metter scamelhede,
Ernie stac hem stucke int fanda m Cot mede.
Rymb. vs. 32464.

Fonderen. 1) Voorbereiden in de welenselny.
Ben meester sal sijn ghetam,
Bescheden ende oec eersam,
Endo wel sijn ghefondeert
In die dine die hi voert leert.
Meliboeus , vs. 1185.

2) ...rtiehten.
Cappellen ende nuwe outare
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Siet men f o nderen hier ende daer.
Jans Teesteye , vs. 485.

3) Instellen, grondvesten.
Want God, die alle dine bekent ,
F o n d e e r d e selve die heilighe kercke.
OLLOEG. Ged. M. l 11 , vs 5

4) Gronden.
Deer op ro n deer k mije ghediebte.
Mloep. B. I, vs. 3258.
Fonek. Opsehudding, verwarring, oproer. ELL.
Fonck (In de) helpen. In verwarring brengen. U. W.

eens witdrinken zonder to rusten of adem le

Fonck drineken.

laden. Mt,.
Fontaine, fonteyn. 1) Water, bronwater. Encle so wie dat drinker:
;heft even nap vol cauder fon ta.inen. Lev. v. Jez. bl. 50.
Sine moghen anders eten Met
Dan fonteyne ende broet.
Limb. B. IV, vs. 889.
Zie nog Gesta Roman. Cap. XII; Rein. door MUMS , vs. 5404 en vs.
6913; Heim. der Heim. vs. 1331; Limb. B. VI, vs. 177.
2) Bran.
Elide waters hadden si cleyne ,
Want daer ne was ghene fonteyn e.
Rymb. vs. 28635.
Fontanjes. Linten en strikken um hel hapset der dames op to sieren .
waarsehijnlijk in zwang gebracht door Nevrouw de FONTANGES, minnarer
van Lodewijk Ik ben aan de Kappetnaalcster voor Font an j e s.

Strikken , Moesjes, enz. omtrent bonderd guldens scholdig. S. VAN DEL
CRUYSSEN , Ezopus , 1697, bl. 61.
—

Been toorens van F o n t a n j e s, al die strikken

En linten , die het hoofd van eene vrouw opschikken.
Ibid.

101.

Zie ook A. AIEWIIN De Bedrooge Woekeraar,, bl. 2.
Fontansjeren. Met fontanjes opsieren, opsehikken.
'T Weeuwtje dat u fontansjeer t,
F. RYK , De Juffer Kapitein , bl. 37.

Fonteyn, fontein. Zit?, FONTAINE.
Fooi. Zie FOY.
Foolen. Zie FOLEN.
Foortse, Kracht.
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Glicwelt , f o o r t s e, recta en justicie.
Vaderl.

IV , 126.

Foortsier, fortsier, fortchier. Eistje van weinin otavang. Ouk hist,
Bast.
Is gaeft u al oughetelt
In sets foort s i e r was yvorijn.
Esmoreit , vs. 989
Media nam eels gltuldiju fort si e r
liner an gendaelt was mused% slier.
BLOMM. Chula Ged. II , 80 , vs. 453.

Ghy , rijcke paellters ends rentieren ,
Al zijn u solders yol coccus, vol boys,
U kistest vol ghelts , ende u I' or t ch Sete n.
ANTDONIS DE ROOVF,RE. Zie Belg. Mos. 1X, 191.

Zie verder Ferg. vs. 54 en vs. 965.

Porcelike, forchelike. Krachliglijk , nal kracht, Lrachttladig.
— tcasteel van eurterike
Behilden de Fransoysen foreelik e.
KAUSL ER , Reinichr. vs. 7126.

Die f or c h e I i c iegheu de, heleghe kerke
Hem verhief met quaden gheweerke.
Ibid. vs. 5930.

Fordsen. Openbare verkoopplaals, markt.
Die kerstijn sijn ghelt bewaert
Ass numegerande comeuscepe,
Ende maectens heuen met scope
iu verreo laude, code vercoept,
Sonct sijo vordeel, ende loept
In fordsen, in mentors harentare.
IDAFALL. Spiegh. Hist. 4°. ed. I P. VII B. LVI, vs. 59.

Fore. 1) Markt, van

het Lot. »forma".

Diegene die here es vander f or en ,
Hi sonde van elken over vol
Altoes nemen linen tol.
VERWIJS , Die Rose , vs. 12134.

2) Eigenlijk markt, van het Lat. »forunt", maar bij toepassing
ouk marktprijs, des prijs, waarde. Zie DUCANGE en ROQUEFORT op FEUR.
Wij ook zeggen nog: Wat is de markt van daag? voor : wat is de

Fore.

marktprijs?
Crane wermoes , case eon luttelkijn
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Crane bier hebbeu si , cede haer wijn
Die sal sijn va inter crancster fo re
Jans

11.

Teesteye C. N XX V11, vs, 3266.

le wensehenc ter stonde

(Sprae een ridder Wert)
Um voghelen ende

OM

honde ,

Om wapene code om peat ,
Van den hoechsten lore
Van al erterijc.
Belg. Al us IC, 432 , vs. 25 en

BLOMM.

Ged II , 111.

WILLEIMS verklaart het door : »snort".

Foreest. Vob4ens itu y nEe. beteekende (lit woord oorspronkelijk gees
hoseit , maar jaelitplaats , die alleen do Keizers eu andere Vorsten voor hue
vermaak !deltic». Doze beteekenis strekte zieh ook uit op visscherijen ,
zoodat fo reest eigenlijk cone

1) Vrije jack( erl visscherij beteekende.
——

— eels Foreest

Dat in dat Graefscap is owes!
Ende Wasda hi Lumen beet;
Ende twater datter deer gheet ,
[Jut vaert , in vaert , mersch cede weide ,
Lent elide onlant daer toe beide ,
Ende aldat tote dien F o r e e s t e
Behoert, in water ende iaa gheeste.
MEWS STOKE,

B. I, vs. 417 en vs. 423,

Zie ibid. 1, 218 en vv. en CLIGNETT Bydrage , bl. `261.

2) Bosch. Fr. »foret".
Sine beenen waren so snel ,
Dat hi ontliep den honden wel,
Al dore

velt iii .i. to r e e s t.
Esop. bl. 264.

Want die wech was al meest
Wildernisse ende forces t.
Lsp. B. II, C. 16, vs. 76.
Forel. Overtreh, foodraal.
Doe brachti vort dat scaecspel,
In een ziden to r el berecht wel.
Lane, 11, vs, 18541,
Forele. Geolochten hear.
Dan salse na andre vleehten sien,
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Die gelu, blout sijn elide groet,
Van enen wive die es doet ,
Ochte blonde siden Bode maken borele
Ende steken vol haren f o r el e.
D r . VERWPS , Die Rose , vs. 12234.

Forentiers.

Deze benaining koint voor in het Belg. Mus.

III,

101 ,

waar het door WILLESIS verklaard wordt door vreeinde kooptieden. Men
denke aan het Eng. »foreigner".

Foreren, foreeren (Hunt) riden. Op een strooptocht uitgaan of
tritrUden. Zie

ROQUEFORT op FORM.

Eens reet hunt foreeren
Reynout van Fraukemout.
KAUSIER Reimehr. vs. 8397.

Forestier. Hout yester,, beer die het bestiar y over ern foreest heeft.
Ende also alsic reet, ginder code hier
Quarnic gereden te micen for est i e r.
Lane. III, vs. 12794.
Si wares metten forestier
Int wont jagen.
Ibid. vs. 25959.

Foret. 1) Fret.

PL.

2) Boo r . Oorl. van Bert. Albr. bl. 216.

Foretteren. Met fretlen jagen.

Dat hi code sijn erven een

warande rnoegen maken , (lair op to to retteren code te conineren.
Vaderl. Mus. V , 316.

Forfeit, forefeit. Boete voor overl yedinged. Eng. »forfeit".
Ende dat hi zelve zoude levee
Van sines renten code sine mesnieden ,
Die hem gaven die lieden
Jaerlijcs inden land°
Van haren erfliken parade
Ende van haven for feiten met.
Esp. B. 1, C. 35, vs. 69, var.
Want zijn renten staen bescreven ,
Pie eel hem eleman gheerne gheven ,
Rode sijn for feitcn 'laden eoern ,
Die sijn vole mit rechte verboeren.
HILDEG Ged. bl. 239, vs. 139.

III,
Forhoet. Vooyhoofcl.
Zie nog NIEL Ged.

hi. 267 en bl. 231.
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Mar een oge en hebben si
Die steet hun int f or h o e t voreu.
Alex. B. VII , vs. 982.

Forie. Hoefsatedertj. Gloss. van de Oorl. van Hert. Albr.
Forieren. Doen rusten , te slapen leggen. KIL.
Ick en zal u, 6 Lief, in gheen vreemde pleckeu
Maer op myn eyghen zacht bedde f oriere u.
Handel der Am. bl. 405.

Formijek. Mier. Sich kint dat die f o r to ij c k niet wijser en si dan
die , die in den sourer mit groten arbeyde sorchvoudeliken vergadert ,
daer si in den winter of leven tnoghe. Twijspraeck der Creaturen. Dyal. 13.

Formine. Valselt goad?
Si slecht den losen conian
Die vingherline van f o r rn i n e
Vercoept voer guldine.
Beatrys , vs. 305.

Formoor. Graveerstift.

PL.

Fornaeyse, fornayse, forneyse , fornace. Oven, gloei- of smeltoven.
Daer sijn for naeyse, gloeyende heet,
Langhe, diepe, wijt ende breet,
Daer staen die duvele emmer gereet ,
Ende worpen die zielen in dat heet.
Vanden Levene ons Heren , vs. 4019.
Als een gout datmen purgeert
Wallende iu eenen forn ay s e.
Lsp. B. I, C. 20, vs. 41.

Forpel. Het zelfde als

FARPEL.

Want wye sijn schout verghelden wil,
Sunder f o r p e l of gheschil ,
Die houde syn rekeninghe recht
Nader voerwaerde even slecht.
HILDEG. Ged. ht. 149, vs. 6.

Fors. Moedig. U. W.
Fors zynde. Zielt sterk ntakende , zieh overtuigd houdende. Wdb. op
HOOFT.

Forselyk. Op eene sterke wijze. Ibid.
Forssert. Geweldenaar? dwingeland ?
Noch scheen de vraat eu forssert Maximyn -Het met zyn kracht te willeu kort beknypen.
OUDAAN , Poezy,

II, 93.
21
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't Is meer dan hondert jaar,, dat met zyn keurelingen
De fors s e r t van Valois Pavye dacht te dwingen.
Ibid. IV, 32.

Forst. Bosch. H.
Forster. Houtyester, boschwachter. Ibid.
Fort. Waarschijnlijk het zelfde ale yort , vert bij KIL. namel. »crepitus yentris".
Daar mee nu weer aan 't rasen , de fort is in de gels.
COSTER ,

Isabella, 1619, bl. 35.

Fortchiere. Zie FOORTSIERE.
Fortigh. Uitluimiy, boos, kwaad.
En segh ick het hear, se blaest en wordt so f or ti g h.

Swols Magrietje, 1839, bl. 8.
Forts, fortse, fordse, forehe. '1) Znw. Kracht, yeeveld, geweldcludigheid. Wdb. op

BREDERO.

Want si deer om sijn lantsheren ,
Dat si foertsen selen weren
Ende elken tsine doen gheven.
Jane Teesteye, vs. 2367.

— Dat hem een mensche
Niergent of bedrueven en sal
Dan om sijn sunden al ,
Ende dien tijd dien hi heeft gheleeft
Alsoe sotteliken versoemt heeft ;
Ende van alien for tsen ende quaede
Datmen hem doet vroech ende spade,
Sal hi verhoghen in sinen moet ,
Eude dat houdeu voor goet.
Het Boec vander Wraken III, vs. 1254.

2) Bijv. Geweldig, gewelddadig en bij uitbreiding, barsch, norsch,
stuarsch, dtvingend. Ibid.
3) Bijw. Met geweld, op eene gewelddadige wijze. Ibid.
Fortsier.

Zie FOORTSIER.

Fortsieren. Verbreken, rarnmeien.
Die Romeyne si begonden
Te drien stedeu in dien stondeu

Met rammen fortsiereu die mare.
Rymb. vs. 29755.
Fortsich, foortsich. Sterk, krachtig.
Om hem te straffene die t f or tsich ghevicht biet.
ANNA BYNS , Ref. 1548,

H, 171.
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Want de vyant die ons vaste hielt geclaut
Is afgeslagen zijn f o or t s i g e hant.
Ibid. 1602 , B. III, 46, r5.

Fortuun.

Omstandigheid. Wanneer ons dusdane fort unen over-

quamen, die lastigh waren ende swaer. Belg. Mus. VI, 164.

Foset (In) leggen.

In een vriendelijke plooi zetten, zoodat de

f o s et te n, d. de kuiltjes in wangen en kin zichtbaar worden? Van
eene vrouw sprekende, wie de steedsche zeden vreemd zijn, zegt HONDIUS :
Weet nosh niet wat is te seggen
Haer te dragen naer haer staet,
En wel in fo set te leggen
Mont en lippen achter straet.
Moufe-schans , bl. 23.

In

geval HONDIUS door foset mocht hedoeld hebben hetgeen de Fran-

schen door »fosset" (kuiltje) uitdrukken, dan zou de verklaring deze kunnen zijn, in eene goede plooi zetten, aangezien een kuiltje in kin en
wangen meestal een vriendelijk gelaat uitdrukken. Heb ik mis, dan zal De
Navorscher het waarschijnlijk wel weten te verklaren.

Fosseit.

Gracht , wal.
Alexander heet doen gereit
Den Grieken graven een f o s s e i t.
Alex. B. IV, vs. 1153,
paer muren ,

Damiaten heeft

Ende f o s s e i d e n diep ende sture.
VELTH. naar het HS. bl. 12.

Dit woord komt ook voor in MELTS STOKE, B. HI, vs. 130; de Troj.
Oorl. vs. 2911 ; Lancelot , II, vs. 17359; Rymb. vs. 33840.

Pots.

Adj. Voddig , nietig, weinig beteekenend.
Om een fot se 7 of 800 guldens.
Jan de Plug en Caat de Brackin , bl. 8.

Fotsery.

Vodderij, prullerij, beuzeling.
't Is altemael maer f o t s e r y.
Kl. v. d. Pasquilmaker voor den Duyvel, bl. 28.

Foulte.

Gebrek. Fr. »faute".
Door foulte van verstandt.
HARDUYN , Ged. door SCHRANT bl. 70.

Fourfayten. Boete, geldstraf. NIJH. Ged. V, 23.
Fraey, fraai, fray. Adj. en adv. 1) Vroolijk, welgemoed.
U Volck Heer wilt behouden heel
Gebenedijt u erfdeel ,
21'
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Regeert , verheft en maectse frac y

In eewicheyt door u gamey.
ZUYLEN VAN NYEVELT , Lofsanck Augustini.

2) Moedig , dapper.
Dat garnyzoen
Zaghmen den strijd anveerden ;
Fr aey ende Caen
Zy hemlieder al weerden.
Belg. Mils. IV, 8.

3) Bedreven. Wdb. op
4) Knap, (link. U. W.

HOOFT.

5) Waar, echt, zoo als het behoort. Wdb. op
6) Deftig, fatsoenlijk.

BREDERO.

t Is immers een eerelijcke meyt en heeft altijt gewoont by fr aj e lien.
Kl. v. d. bedroge Gasten , bl. 25.
't Bezoek , waar mee 't een fr a a y amptenaar my behaagde to vereeren.
J. DE BRUNE , Wetsteen , 4665, bl. 176. Daar na bad by haar, dat zy

hem haastelik een fr a y e Chirurgijn wou wijsen. Ibid. bl. 290.

7) Gereed, bij de hand. Ende als ghi horen suit dat ruysschen opten
toppe der peerboomen henen gaen , so sijt fr a e y. Liesveldtsche Bijb. 1526,
II Sam. III, letter D.
De wisselvorm fr e y heeft nog andere beteekenissen.
Fraayigheit. Bedrevenheid. U. W.
Fraeze, Braze. 1) Geplooide kraag. Fr. »fraise".
De Jonff'ren snoerden op met goad hun gouden bap,
En timmerden haer pruyck met transsen wonderbaer ;
liaer halzen blanch als sneeuw zy preuts en opgheblazen
Omkransten , mars op mars , met krauwels porte fr a z e n.
VONDEL , door v. L. II, 31.

Men leze vooral de verklaring door v. L. aan den voet der bladzijde.

2) Afhangende nestel.

BILDERDIJK zegt in zijne geslachtlijst : FRAZE, ver-

siersel , in 't oud-Fr. »fraise" dat in beteekenis het zelfde is als franje ,
namelijk afhangend nestetwerk. Hiermede komt het overeen in de volgende
aanhaling :
Maer hoe gaen de jonghers nu ghetespt ghetoyt
't Lichaem is al behanghea met f r a s e k es blyde ,
De mantels zijn vol satijn of vol dicke zijde.
Constth. Juw. bl. 533, of C iiij verso,

3) De ingewanden van een kalf. NIL.
Fraytjes, freytjes. Knapjes, handig , behendig. Wdb. op BREDERO.
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Frame. Oorlogsspiets. MEYER.
Francijn. Fransch perkament.
Francois. Fransch. Ibid.
Frandie. Slip of zoom. Ende david stoat op al zwigende , ende sneet
of die fr andien van sauls mantele. Bijb. v. 1477, I Sam. XXIV , vs. 5.
Franchoy. Franschman. Wdb. op

ROOFT.

Fransoysen, fran.soysche sieckten.

Wdb. op

BREDERO.

Freer. Minderbroeder.
Marcuse hone des ghewaghen,
Dat si soelen moesten draghen ,
Als die Fr er en doen al nu.
Rymb. vs. 22781.
Baer waren Freren ende Jacopine.
AfELI STOKE,

13. VIII,

Frey. 1) Fraai, netjes, opgeschikt. Wdb. op
2) Mooi, schoon , van waarde. Ibid.

VS.

841.

BREDERO.

3) Juist van, pas. Ibid.
4) Lekker, smakelijk. Ibid.
Freyigheyt. Bekwaamheid , knapheid. Ibid.
Freyns. Aardbezie. Hy oordeelde , dat er meer plaisier was in 't koolplanten , of in ontdecking van violetten en fr e y n z en , als in veroveringh
van Koninck-rikken en steden.

DE BRUNE ,

Banck.-Werck , 1660, II, 192.

En de taerte van de f r eyn s en
Geensins men verstooten can.
HONDIUS,

Freyssel. Doodschuim.

Moufe-schans, bl. 253.

KIL.

Freytjes. Fraaitjes, knapjes. Wdb. op

BREDERO.

Freytsem. Het zelfde als FREYSSEL. Ibid.
Frenesy. Dolheid, verwoedheid , waanzinnigheid. Ibid.
Als die joncfrouwe wart geware das,
Dattie coninginne dat beelde helt
Gehelst met so starker gewelt,
Si spranc op, else die sorgede das,
Dattie coninginne in frenesien was.
Lane. II, vs. 11304.

Erosion. Aardbeien Enen armen man betailt van een deel fr esien,
enz. Dr. VERWIJS , De Oorlogen van Hertog Albr. bl. 271.
Fresseche. Luchtig, ruim.
Eens meyes tijts quam is ghegaen
In een foreest met groenen grase ,
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Op ere riviere. Daer vandie staen
Ene fr e s sec he sale van ghelase.
Vaderl. Mus. II, 157.

Fresschelijc.

Krachtig , vlug , vaardig.

Daer nae soe comt Aprille ,
Die beyde boomten ende
Green maect mit sinen bloemen. — — —
Dan sietmen den mensche baren
Fresschelijck in siren doen.
HILDEG. Ged. bl. 98, vs. 71.

Fret. 1)

Interest, rente. U. W. 't Is heugelick den danckbaren goed

te doen, want dat en valt ter aerden niet , dan om met fr e t en woeker
voort te komen. DE BRUNE , Banck.-Werek ,

II,

290.

2) Woeker. U. W.

Fretten.

Woekeren.
Daar aas voor hoogmoed word gelegd ,
Heeft Lucifer vergulde netten ;
Leert iemand woekeren en fr et t en ,
Hy word op schachren afgeregt.
Tael- en Dichtk. By-dragen , II, 488.

Friele.

Mande. Item van enen fr iele vigen of resinen ende daden

.j. peninc swerte. Brab. Yeesten , II, bl. 435.

Frijndach.

Vrijdag.
Want s F r ij n d a g es es hi bleven
Ende hevet den geest Gode gegeven.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. III B. XXIV, vs. 33.

Frijs.

Ooft, vrucht.
Adame ende Yeve , als Ghi wel wet,
Settedi beyde int paradijs ,
Ende want si nutten de vrucht , t f r ij s ,
Dat Ghi hen verboodt als God.
Maskeroen , vs. 630.

Frijten.

Braden, roosteren. Km. Het gene dat inde ketel gesoden , ofte

inde panne g e fr ij t is. St.-Bijb. Levit. II, Kantt. 13. Gefr ij t ende soo
gesoden , dat het opbobbelt. Ibid. VI, Kantt. 35.
Zie voor meer voorbeelden bij D r. DE JAGER , in zijne Latere Versch.
bl. 233.

Frick.

Minachtend woord voor man, keret.
Met is daer inne komen, Delius doude fri c k
Met sijn soonen te saem.
COORNHERT , Odyss. 1605, II, 177.

FRING.—FRIZE.
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Fringe, fringne, frenie. 1) Franje. PL.
2) Vezel, klein gedeette.
Nem dese fringe van minen clede,
Ende ganc daer hi begraven es, enz.
Belg. Mus IX, 419 , vs. 27.

3) Zoom.
Wilta oec jegen Martine leggen
Hem, daer wi di of horen seggen,
Die de viande versagede
Ende uter lieder buke jagede ,
Met sinen worden , met sinen vare,
Metter fringe van sinen hare ?
MAERL.

Sp. H. 4°. ed. III P. IV B. XXXVII, vs. 104.

Frisch. 1) Moedig, dapper, Ende is tot u segge, slaet Ammon
ende doodet hem, dat ghi dan niet en vreest want is hebt u geheete;
sijt ghetroest en frisch daer aen. Liesv. Bijb. 1526, II Sam. XIII, vs. F.
2) Jeugdig, jong.
Achilles, die wile hi was
Frisch ende hider meechden pas,
Sonder baert ende suverlijck,
Was hi eenre vrouwen ghelijck.
Mloep. B. II, vs. 2854.

3) Krachtig , vlug , vaardig.
Nu hadde hi enen neve goet,
Jason, die friss che wail ghemoet,
Die stare ende vroom was ter wapen.
Ibid. B. I, vs. 602.

4) Lustig, vroolijk.
Wijlneer was in Tuskanen
Ben schone maghet, seer bequaem ,
Perna was horen rechten naem ,
Van edeler aert ende rijck van gnede ,
Lustelich ende f r i s c h van moede.
Ibid. B. I, vs. 832.

5) Schoon.
Si hadde enen friss chen jonghen zoon.
Ibid. B. III, vs. 844.

Ende denct in sijnre herten

— — dan op sijn gadelike paerde ,

dan op sijn fressche harnassche. Dr. v.
Frize. Krul, haarkrul.

Prozast. bl. 154.

FRIZE.—FRONC.

328

— — 't geeluw haer geringt met duizend fr i z e n.
STALPAERT VAN DER WIELEN, 't Vrouwei. Cieraet ,

enz. 1622, bl. 99.

Frizen. Doen krullen.
Miin God heb ick vergramt door purper en scharlaeken ,
Door 't bleicken van miin hals, door 't rooden van miin kaecken
Doort f r i z e n van miin haer.
Ibid. bl. 107.
Ze vlecht, ze f riist thaer, ze brengt het tot een pruick.
Ibid. bl. 110.

Frizeren. Doen rimpelen of golven. Bingen of cirkels, die het opperJ. DE BRUNE Wetsteen , 1665 , bl. 118.
Frissehelijk. Net, schoon. Ende men pareertse en kleetse seer fri s-

vlies van 't water frizeren.

schel ijk. Reize van JAN MANDEWIJL , Cap. 10 , aangehaald in het gloss.
van Der Mloep.
Fritelaer. Zekere bloem.
De Kroon , de Krook , de Rooz' , den Hiacinth ,
Den Fri tel aar, of wat men schoonder wind.
OUDAAN, Poezy,, II, 142.

Fro. Vroolijk. PL.
Frown. Dapper. Ende want Graeve Floris een zeer hart fr o e m man
was. Clerk u. 1. L. bl. 50.
Froy. 1) Vroolijk.
Ick beefden , ick bekent , moor nou ben ick weer f r o y.
HUM Korenbl. I, 582.

2) Fraai, schoon.
Die Paesschen quam, tfolc wert moy ,
Een yghelijc die maecte hem f r o y.
HILDEG. Ged. bl. 243 , vs. 54.

Froyt, froeyt. Fruit, ooft, vrucht.
Fr oyt, zuvel at hi zonder wane.
Lsp. B. I, C. 24, vs. 47.
Hy smaect een fr o y t van zuren besen.
HILDEG. Ged. bl. 116, vs. 54.

Frok. Zeker kleed. Eng. 4rock". Zie FROKKENAER.
Frokkenaer. Gezworen schutter,, die jaerlyks to Audenaerde een kleed
of fr o k kreeg. Belg. Mus. VI, 390, in de noot.
Froex. Kieed met lange mouwen. VAN WYN , Hist. Avondst. II, 150.
Wellicht is het het zelfde als FR0E.
Fronehijn. Perkament.

FRONC.—FRUIT.
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Alse hi vernam ende verkende,
Dat het naect sinen ende,
Heeft hi ghenomen f r o n c h ij n
Ende screef al dat Leven sijn.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P.

III B.

XXIV, vs

Frons. Rimpel.
De fronsen in het hooft , die alle vrouwen haeten.
CATS , door Dr. v. VL. I, 468, a.

Fronsen. Samentrekken, rimpelen.
't Is ruym genoegh gefrous t, me salt wat uyt doen legge.
HUYG. Korenbl. I, 579.

Fronus. Scheldnaam.
Wel Tierebus , Jan Hen, wel Fr onus!
NOZEMAN , Lichte Klaertje, 1669, bl. 15.

Protseren.

1) Trans. Beschadigen, teisteren.

— ende daer nare
Quam een hagel also sware
Dat hijt al in de erde sloeeh;
Den bomen dede hi ongevoech,
Want hi die telgere al met allen
Ontwee sloech, ende dede vallen ;
Entie huse fr o te eer di daer
Herde sere.
VELTFL Sp. H. P. 119.

Sere si manlijc andren asselgieren ;
Die vaste seilde daden si fret sieren
Metten glavien.
Walew. vs. 10558.

Frotseren.

Intr. Breken, onbruikbaar 'warden.
Vanden slagen die si slogen
Haer helme daer inward bogen
Bode haer seilde f r o t s e e r d en doe ,
Ende haer halsberge oec daer toe.
Lane. II , vs. 38913.

Frouwde. Vreugde. PL,
Fruchte. Vrees. Ibid.
Fruchten. Vreezen.
Ic fruchte voer die wilde dieren.
De Maghet van Ghend, vs.

Fruiten. Braden.

18.

3.
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FRUIT.—FUNDE.
Leert fr uy ten in de pan en backen in den oven.
CATS, door Dr. V. VL.

Fruitieren. Het zelfde. Wdb. op
Frullen. Quid ? Zwelgen ?

48I , a.

HOOFT.

Daar heb ick de kan , laat ze nu fr u 11 e n en suypen.
Kl. v. Hontghe bijt my Diet, 1649, bl. 12.

Frund. Vriend. PL.
Frundholdt. Vriendhoudend. Ibid.
Fruut, frute. Fruit, ooft, vrucht.
Borne, planten ende cruut,
Die ten tide bringhen haer fr nu t.
Lsp. B. III, C. 18, vs. 26.
Datmen den boom sal roden uut
Die altoos sal bringhen quaet f r u u t.
Ibid. C. 25 , vs. 60.

Pruweren. Genieten.
Bat si vroudeu wilkn fruwere
Belg. Mus. II , 432.

Fu. Schande, verfoeilijkheid.
Pats dat ghi alle oncuusheit versmaet
Daer men in mach vinden f u.
Ibid. VI, 98.

Fuyeken, fuyken. 1) Met de vuist slaan. PI,.
2) Uitbannen, verdrijven. Wdb. op BREDERO.
Fulgie. Quid? Hut? Prieel?
Ende si gingen loetgieren
Alle daer neven der rivieren ,
In tenten ende in pavilion
Ende in f u 1 g i en die waren grone.
Lane. IV, vs. 5688.

Fun. Guit, schurk, fielt. Wdb. op

HOOFT

en Wdb. op

BREDERO.

Al is by fun, of schelm , schorluyn of opperdief.
CATS, ed. 1828, 1, 257.

G. — — — — Waer is mijn wijf geblevenP
K. Jou wijf? wel lieve man, hebjese mijn gegeven ?
G. Gegeven ! neen jou f u n ! ghy hebtse mijn ontroont.
ROZEMAN, Lichte Klaertje, 1669, bl. 14.

Fundament. Zie FONDAMENT.
Funderen. (Hem). Zich gronden of grondvesten, zich toeteggen.
Grote clerken , wet dat wale,

FUNDE.—FUTSE.
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Die hem f on d e r e n altemale
Op die littere ends op die woert, enz.
Meliboeus , vs. 990.
Punt

(Op 't). Bij den doop. Wdb. op BREDERO.

Furet. Fret.
Vele ionghe hevet dat fur e t:
Sevene ofte achte es gheset.
Nat. Bl. bl. 130, vs. 1864.
Furijn. Zekere boom, wellicht wilde pijnboom welks bout vurenhout
genoemd wordt.
Daer stond.en menich cedrus ,
Ende menich platanus,
Ende f u r ij n ende wyngaerde,
Ende home van meneghen aerde.
BLORM. Oudvl. Ged. II, bl. 11, vs. 757.

Furset. Zekere zachte zijden stof. Verbasterd komt het voor ais verse t.
Sy het ien paer fursette wanghen.
J. STARTER, Melis Tyssen, 1646, M. 2.

Fust. Portugeesch en Malabaarsch zeil- en roeiseldp, ont zoowel oorloy
uts koophandet to voeren. Eene afbeelding daarvan ziet men in de voyage
van JAN HUYGEN VAN LINSCHOTEN , 1596, bl. 46 & 47.
Fusteyn. Katoenplant en katoenen wee fsel, bombazipt. KIL. en PL.
Fut. Der vrouwen sehametheid. KIL.
Puts. Waarschijnlijk het zelfde , dat bij BREDERO voorkonit in den
vorm van PUTS.
Een seker schilder had naer 't levee
De natien haer dragt gegeveu ,
Men sag daer Schotsmans Blauwe muts ,
Der Switsers flodderbroek en f u t s.
PAFEENRODE Boertige Dichtkonst , 1670.

Futselare. Zie FUTSELER.
Futselboeck. Uitvlueht , omwey , Adel voorwendsel.
Daer sijn verkeerde wijfs, die, als de manneu komeu,
Vermoeyt in haer bedrijf, van hunger ingenomen ,
Die segh ick even dan gaen halen uytten hoeck,
Een eygen krygel-naet, een rechte f u t s e 1 b o e c k.
CATS, door D. V. FL. I, 493, a.

Futselboeek (Het) soeken. Mete voorwendsels

of Itityluchten zoeken,

dralen. U. W. en KIL.
Ey, s o e c k t gees futsel- bocck; daer sijn bequame lieden ,
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FUTSE.—FUTSE.
Die u. ten dienste staen , en dieje mooght gebieden.
CATS, door Dr.

v.

I, 574, b.

Futselen. 1) Bevoelen, betasten, ook oneerbaar betasten. Km.
2) Potsen maken, nietigheden vertellen, beuzelen. Ibid.
3) Zich met nietigheden bezighouden. PL.
4) Quid? Bedwelmd zijn? Zich hersenschimmen vormen ?
Mijn' ziel was soo vernoeght in 't geestigh ommeroereu
Van all haer binnenste, en 't heilige vervoeren
Verwerdden haer soo soet in 't dencken wat sy docht,
Dat ickse pijnelick van haven neder brocht:
My docht sy futselden, en hare lusten spraken
Van Tabernakeleu om hoogh to mogeu maken.
HUYG.

Koreubl. I, 348.

5) Bralen.
F. Is de brandt by de Schouts ? daer woont jou Breur ontrent, och Oene
daer dienje ook by
Hoe staeje zoo te futselen? Ey loop, ier ik er heen ty.
Kl. van Oene, 1662, 81. 18.

Deze plaats vereischt in haar geheel te worden nagelezen.
Futselen mit. Verfrommeten. Wdb. op HOOST.
Futseler. Beuzelaar,, iernand die zich met kleinigheden of beuzelingen
bezig houdt. KIL.
Futselinghen.

Beuzelingen, nietige zuken. Ibid.

2) Nietigheden , vodden , lorren.
Wat zijn de kleeren warm, die stomme Dieren dragen ,
Hoe schuttense de Son in 's Somers hondsche dagen ,
Hoe zijnse sonder dwangh haer' leden aengepast,
Hoe sonder sleet gebruyckt, gedragen sonder last!
Wat lijdt de Menseh daer by, de Kouingh aller dingen ,
En aller Dieren toe, wat hoeft by f u t s elingen
Tot scherm van heet en koud, wat al ontleende waer,,
(Ontstolen , seid' ick best) van Vel en Wol en Haer
HUYG. Korenbl.

375.

GA—GA.E.
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G.
Ga, ghaw. Spoedig , snel, gctuw.
Entic Joden drevense also g a
Weder tote Anthonia.
Rymb. vs. 33015.
Vrouwe seit hi nu en weest nict te g a,
Ic wane hi hem selven niet versla.
FL ende Bl. HS. P. 11, a.

In ze-bezeilens hacht, nyt weeld , na ryker landen
Tracht elk te kennen ghaw, kaap, klippen, gronden, zanden.
SPIEGHEL , Bertsp. 1694 , bl. 8, vs. 270.

Zie ook Theophilus door

V. F. vs. 181; Rymb. vs. 33015; Troj. Oorl.

II, 78.
Gaefgeerigheidt. Begeerte naar gaven. Wdb. op HOOFT.
Gaai. Kauw. Vogel.
Gaai. Lustig , vroolijk. Fr. sgai".

vs. 2937; BLOMM. Oudvl. God.

Et haat u, Lijsjen, zoo g a a i als gij zijt.
VISSCHERS Brabb. 1851 , bl. 33.

Gaayen, gaeyen. 1) Paren.

U. W.

2) Overeenkomen, passen.
Een hoed geweven gaer van bloemen die wel g a e ij c n ,
Citroenen , ayren en Clytien die steeds draeijen ,
En met Robijn borduurt , Balais en Chrysolyt.
VONDEL , door v. L. I, 375, vs. 907

3) Voegzaam zijn , gelegen komen. Ende dat zij totten ontfang ende
opbueren der selver renten, opcomingen , proffijten ende vervallen sal
mogen setten , stellen ende ordineren sulc ontfenger of ontfengeren , als
haer dat gae yden ende guet duncken sal. Nix. Ged. V, 19.
Zie ook ibid. hi. 91 en GADEN op bl.

Gaeyingh. 1) Lading, lets dat,

11.

of iemand die aanstaat, behugelijk of

gewenscht is. Zin, lust, genegenheid. PL.
En alsoo ghemeenlijcken nyt Bruyloften Bruyloften komen,
So heb ick mijn gang wel vryelijek hier enomen,
Om to sien of ick mijn gacying hier oock vinden sou.
BREDERO , Symen sonder Soetieheyt, 1620, bl. 3.

2) Paring. Gelijck oock de dieren door g aj i n g van man code wijf
zoecken haers geslachts voortteeling. DE GROOT. Zie WEILAND Gr. Math.
Wdb. op )Gale".
II.
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GAEYE. —GAAN.

Gaeyole, gayole, gyole. Bewaarplaats lei . opsluiting en dus zoowel
cone vogelkooi als cone gevangenis.
Clappende als exteren in de g a e y o 1 e n.
ANNA BYNS, Ref. 1602, III, M. 102, O.

Daer by door 't gaetken boven uytkijckt , effens als een Schild Padde
uyt hare schelpe , oft een Exter uyt hare gayol e. MARNIX Byenkorf,
1645 , bl. 144.
Mathamas
Dine dede nemen gevaen,
Ende daerna leggen, sonder waen,
In eene gay ole.
Lane. II, vs. 977.
Zie nog Nat. Bl. hi. 294, vs. 1197 en

Gaeyzuchtigh. Trouwziek.

D r.

VERWIJS, Die Rose, vs. 12787.

Men hoeft niemandt to leeren vlees-gee-

righ en g a e y-zuchtigh to wezen ; die luys groeyt ghenoegh van zelfs
in de ' pels. DE BRUNE , Banck.-Werck , 1660, II, bl. 3.

Gael. Schurft. Fr. »gale". R. VISSCHER, Brabbel. Voorrede.
Gaeldery. Galerij.
Daer in de gaeldery de dooden om hem vallen.
IT ONDEL, door Y. L. II, 613.

Gaeligh.

Bijv. nw. Schur ft.

Wascht een gaeligh hooft , het zal

u schurft maecken. DE BRUNE , Banck.-Werck , 1657, I, 317.

Gaalyk. Geschikt, bekwaam, gentakkelijk: U. W. Zie GAWK.
Gaalykheit. Bekwaamheid, gemakkelijkheid. Ibid.
Gaelsch. Onaangenaam van smaak of reuk. ML.
Gaen. Voorbijgaan.
Die beesten wiessen, ende die tijt gin c.
Nat. Bl. bl. 340, vs. 173.

Gaan (Op iemants lyf). Het op iemands leven toeleggen. Wdb. op
IIOOFT.

Gaan (Aan den man). Slaags, hanclgemeen worden. Ibid.
Gaan (Eon gat in jets). Breken, verbreken. Een gat in den
vyandt gaan. De slagorde des vijands verbreken. U. W. Een gat in
de veste gaan. Bres seldeten. HOOFT , Ned. Hist. fo . 432, 7. Een gat
in den voet der poorte gaan. De poort aan den benedenkant doorschieten, verbrijzelen. Ibid. fo . 1171, 11.
Gaen in hant. 1) Overvcdlen.
Ende si quamen aen een eylant
Daer gine die zorghe in h a n t.
BLOMM. Ondvl. Ged. II, hi. 11, vs. 702.

GAEN.—GAEN.
Binnen (lieu gine die naeht in 11 an t.
Lane. H, vs. 46927.
Zie nog Lane. III, vs. 21874.

2) Overeenkomen, to beurt vallen.
Daer sach hi doet licgen ter steden
Elyconas, ende sinen here
Amelande gewont wel sere,
Hi riep; " Acharme, her Amelant,
Hoe cest u dus gegaen in hail tP
Ibid. III, vs. 15545.
Te lest hebsine doet vonden.
Doe gins hen irst rouwe in han
Ibid. vs. 17374.

3) Zich overgeven, sick onderwerpen.
Doen Vlaendren dus was beset,
Ende den Conine was geg acn in h an t.
VELTII. Sp. H. fo . 224.

Pie Tiede Moms eer alle doet
Eer si oec in hant ghingen.
Limb. B. II, vs. 973.
Zie nog ibid. B. VI, vs. 815 en B. VIII, vs. 1300; Karel de Gr. Fr.
II, vs. 1177; Belt. Mus. IV, 332, vs. 928.

Gaen (Wel) in hant. Mede vallen, in de hand
Als die battalgc was gedaen
Si hadden voles vele gevaen
Ende den cosine van Yrlaut;
Het was hen wel gegaen in hant.
Lane. II , vs. 47012.

Gaen (Iemant) an iets. lets verbeuren, iets or mode genweid
Mer vintrnen nicer valsehe penningen over hem , het gaet hem an
s ij n han t. Den Spieg. v. Sassen , 4 505 , bl. 46. Zie ook Hein. door Dr.
2862.
Gaen tot ens dine. lets aanleggen.

JONCRIII,. vs.

Mer die daer andersins toe g a e a
Ende willen plucken ends vaen,
Sale mit list, stile mit macht, enz.
ItirmEo. Ged. H. 1, vs. 43.

Gaen an iemant. Een ander den twist (Then besleelden , 7ijne
spraak inroepen.
Dit vechten soudic anders keren ,

22*
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Woudijs beide gaen ane m i.
Lane. III, vs. 14248.

Gaen (Breet). Zich te veel aanntatigen, uitspatten.
My dacht, ick mocht nn vry wat breeder gae
CATS, door Dr. v.

I, 617, a.

Gaen (Groot). Zwanger zijn.
Doe Maria ghinc gr oot.
Lsp. B. II, C. 9, vs. 1.
Als ghi groat suit gaen, ghi suit u kinderen in pine baren. Liesveldtsche Bijb. Gen. HI.

Gaen mit kinde. Zwanger gaan, bezwangerd zijn.
Yeve bleef mit kinde gaende.
Lsp. B. I , C. 26 , vs. 1.

Gaen in pinen. In barensnoocl /omen.
Daer na ghinc in pinen sijn wijf.
Rymb. vs. 2729.

Gaen om broet. Bedelen.
Het g a et die meneghe om b r o e t,
Dies hebben soude cleine noet,
En daet sine bedorvenheit.
Dietsche Doctr. II , vs. 2697.
Ic hadde liever in dese noet
Met even man te gane om broe t,
Dien is hadde wettelike ,
Dan sconinx amie van Vrankerike
Tsine al mijn leven lane.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 188.

Gaen (Quijt). Ktvijt rakes.
Al gact de vos sijn hol, de beer sijn leger q u ij t.
CATS, door Dr. v.

I, 29, b.

Ily, die met sijn gemael is qualijck ingespannen ,
En gaetse nimmer q u ij t.
Ibid. bl. 447 , b.

Gaen van monde. Verteld worden.
Ende off sijt alzo heymelic zacken
Dattet nyemant en g a e t van mond e,
So isset doch een dootlike sonde
Daerment billicx om laten sal.
Mlocp. B. 11, vs. 1773.

Gaen

ant

lijf. Het levee kosten

GAEN.--GAAR.

:137

Al sout hem gaen an haer 1 ij f.
Rein. door B r . JONCKBL. vs. 2862.

Gaen voor jets. Voor jets doorgaan, voor lets aangemerkt warden.
Wdb. op HOOFT.

Gaen van vrucht. Zwanger zijn.
Gaen (To). 1) Te niet gaan, vergaan, weggaan, verdwUnen.
Sine moghentheit te gae t.
Heim. der Heim. vs. 324.
Eens so was hi teere stede,
Daer hem quam die duvel ane
in eens scoens wijfs ghedane.
Doe hise sach, vernam hi doch
Dat het ware duvels gedroch ,
Ende bat harde sere saen ,
Dat die dine moeste t e g a e n.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. III B. X XIX , vs. 30.

2) Verloopen.

— — — Dus te gaet
Haer dine ten archsteu, also gi hort.
VELTH. Sp. H. fo . 67.

I, vs. 802 en B. VII, vs. 1189; Nieuwe Wee1; Heim. der Heim. vss. 53 , 150 , 1135 , 1201 ;

Zie nog MELIS STOKE, B.
ken der M. v. N. L. V ,

Belg. Mus. VI, 97 ; Nat. Bl. bl. 439 , vs. '153.

Gaen met iemant. In het gericht treden met iemand.
Niet en g a e t, Heere, met dijnnen cnechte
In dijn rechtvaerdigheit om zijn zaecken te vermonden yet.
Vaderl. Mus. V. 391, vs. 157.

Gaender. Ganger, voorbijganger. PL.
Gaang. Gading.
Kom hier soecktje gaang wt de hiele mangt.
BIESTKENS , Klaas Kloet, I, bl. 3.

Gaenlick. Begaanbaar. PL.
Gaepspel. Schouwspel, spektakel.
Die naeckt ten than gestelt eens yeders g a e p s p c I was.
VONDEL , door v. L. I, 745, vs. 2248.

Daer de schare vande gevangen Joden dragende de handen op den rug
gebonden, en naeckt ten halve lyve hun vyanden eon gaepsp el verstreckten. Ibid. bl. 671.

Gaepstock. Onnoozele toekijker,, aanschouwer.
Gaar, gaer. Znw. 1) Begeerte, lust.

KIL.
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CAAR.—GAER
Om ere, urn goet stact al haer g a c r.
Dr. VERWIJS, Wapen Martija ,

333.

Ende Edewerd, die met groten gare
Syn leet hadde te wreken nu.
VELTII. Sp. H. fo . 71 , naar het RS.

2) Brandend verlangen.
Onse Vrouwe maketse in 't herte vroe,
Ende halp hem dat si quamen te hare
Daer si toe hadden groten g a T C.
Ibid. fo. 81.

3) liver, ccaftdrany, ernst.
Elide vraghede hem mit groten g a re,
Waer Cristus gheboren ware.
Lsp. B. II , C. 13 , vs. 59.

4) Gra«yte.
— — — ende hi dranc
Vander fonteinen met groten g a r C.
Lane. II, vs. 2955.

5) Geestdrift.
Dat onse vianden met gare
Herwert comen teser stunt.
Grimb. Oorl. D. II, vs. 370.

Gaar, gaer. Bijv. nw. 1) Gansch, yeheel. Wdb. op
2) Bereid, gereed , klaar. D r .

DE VRIES ,

BREUER°

bl. 498.

Middelnoderl. Wdb. Kol. 189.

3) Bereidvaardig.
trouwen dienst mit herten gaer
Die selmen dancken ende lonen.
IIILDEG. Ged. bl. 169, vs. 444.

Gaar, gaer. Bijw. 1) Volkomelijk , yansehelijk, ten cozen male. Km.
2) Te sanzen, to Bader.
Aertzvcldheer, wie ontkend, wie roept niet uyt, dat ghy,,
Als 't klevcnde cement van deze Monarchy
Den grondvest Czainen houd? die anders Licht mocht zacken
En scheuren, overmids zy met te zware packen
Van Rijcken gaer gestouwt ondraegh'lijck is verla'en.
VONDEL , door V. L. I, 688, VS. 273.

Maer 't is geen minder kunst 't gewelf van zoo veel Rijeken
Te houden in een knoop , en gaer te houwelijeken.
Ibid. I , 691, vs. 372.

Gaer Lemon. Begeeren.

GAER.—GAERD.

;3:39

Een vraghen leide mi to voren
Een edel joncheer wel gheboren ,
Wat die hoochste punte waer ,
Desmen ter went nemet gae r,
Van al dat ons nature gheeft.
HILDEG.

God. bl. 216 , vs. 4.

Gaerdenaer. Tedientan. Maria Magdalena sochte den here vroe in don
morghenstont , ende si vant hem recht als enen gaerdenae r. Stemmen, bl. 7.
Gaergedraegen. Bij elkander of te samen gebracht.
Brengt herwaert 't overschot des Revell lijfs : brengt voort
't Gewight der leden ruw en reuckloos gaergodraegc
VONDEL ,

door

V. L.

II, 754,

VS.

1551.

Gaergevloehten. Te (fader of te samen geviochten.
— — Die 't Castiljaens geweld,
En de gesteurde maght van Oostenrijck sal stuyten ,
evlochte n barten sluyten.
En onscu tuyn met g a erg
Ibid. II, 301, vs. 1.4.

Gaerand. Beschermer, verdediger.
Gaerde, gaarde. Zekere lengtemaat, landenaat.

VAN MIMS

Gr.

Charterb. III , 783. In het Eng. heeft men nog »yard".
Gaerde, gaarde. 1) Takje, rijsje.
Daer quam een vale van hogher aunt
Ende vlooch neder op one gaerd e.
Horae Belg. V , 27.
Die drie greinen, die is u gat,
Seidl legghen ter selver stout
Onder die tonghe in sinen mont ,
Ende grafse met hem in die erde ,
Daer of zoelen wassen drie g a e r d c n.
Dboec vanden Hunts, vs. 234, var.

2) IJzeren roede one gordejnen can to leant-Jen. nIL. en PL.
Gaerde. 1) Lijftvacht. um.
2) Wacht. De siecke mans hadden haer ghevanglienisse t'huys reset eon
gaerd e. Belg. Mus. VIII, 418.
Gaerdeline. Baardhaar, knevels.
Vor alien dandren bevelic u
Minen sone Reinaerdine:
Hem staen wel die gaerdeline
An sijn muulkijn over al.
Rein, door D r .

JONCKBL.

vs. 1416.
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GAERD.—GAERW.

Dr . JONCKLLOET mistrouwt dat woord , en is met recta van gedaehte dat
zullts »granelijn" moot zijn.

Gaerden het land. Het land plunderen,
Gaerdenier. Tuinman. PL.
Gaeren. Begeeren.
Si es die owes niet en gaer t.
Belg. Nlos. III, 109.
Mere miens ne g a r i c niet.
Ibid. bl. 208.
Zie voider Dboeck v. d. Houte , vs. 594 , var. ; Nat. B1. bl. 451 , vs. 392.

Gaerghel. 1) Samenvoeging , verband, verbinding.

nIL.

2) Kant, rand, board. Ibid.

Gaaroes, gaerous. Geheel uit, geheel op.
Gaersoen. 1) Knaap.

Wdb. op BKEDERO.

God was metten ghetrouwen g a e r s o e n.
Rymb. vs. 2930.
2) Knecht.
Vele diernen ende gaersoene
Heeft mijn vader to sinen dome.
Ibid. vs. 24059.
Zie nog ibid. vs. 9219 vergeleken met vs. 9214.

Gaert.

Oorspronkelijk takje, rijsje, bij uitbreiding roede, bij toepassing

geesel.
Ver Dood, waer es dijn gaer t.
Lsp. B. IV , C. 36, vs. 1637.

Gaert. Nikkei.

Zoo genoemd van wege de Schorpioenen die Rehabeam

van prikkels deed voorzien.
Saulus , waer omme bestu mi
Soe fell) nochtan seggie di
Gatti es al to haert
Te stridene iegen den g a e r t.
Der Yst. Bl. vs. 368.

Gaert. Staaf

met prikkels, zoo als men afgebeeld vindt bij DANIEL,

dc la in dice t*rancaise, 1, 454. Het is verwant aan het Fr. garrot.
Wie si waren van den heron,
Die metten sone wooden keren,
Ende ieghen hem steken den gaer t.
Brab. Yeesten II, vs. 4530.

Gaarw. Bovenschil, de !frond eigenlijk van leer. MEYER.
Gaerwe, garwe, garve, garbe. 1) Duizendblacl.

GA ER W.—GA13A.S.
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2) Korensehool. Ibid.

Gaerwen. Gereed makes, ineestal gebezigd voor eon Priester dic zich,
door het aantrekken der misgewaden of priesterkleederen , tot de dienst
gereed maakt.
Doch so was hi daer ghesocht
Ende voer onser Vrouwen brocht,
Ende gheghaerwet.
MAERL.. Sp. H. 4 0 . ed. I P. VII B. LXVIII, vs. 45.

Gaerwkamer. Plctats , away. de Priester, door het aantrekken zijner
kerkgewaden , zich gereed maakte tot het verrichten zijner kerkdienst.
Gaet. Straat. Wdb. op HOOFT.
Gaeu, gau, gaeuw. Bijv. nw. Schrantler,,

, scherpzinnig , loos,

leep , doortrapt , handig.
Ecn onverwachte koorts die quam my daer bestoocken,
Ben koorts, een felle plaegh, die na den derden dagh
My staegh van nieuws bevocht en op het harte lagh.
Dies riep ick tot behulp een van de g a us te luyden,
Die kende, naer my docht, de krachten van de kruyden.
CATS, door Dr. v. VL. II, 857, b.

Ily prees me en sey soo 'k 't mace (be)leven mocht , dat ick wel soo gaeu
sou worden als 'er yemant in de stadt was. Kl. v. d. Gewillige 'Morondrager,, 1626 , bl. 7.
Zie ook DE BRUNE , WaStOell , 1665, bl. 145; BEAUMONT, Ged. 1843,
bl. 183.

Gaeu, gau, gaeuw.

Bijw. Met overleg , zorgvuldig , nauwlettend.

Wdb. op HOOFT.
— — — indien ick deze deuren
Niet gaeuw bewaeckte.
VONDEL, door V. L. III, vs. 1398.

Gaeuwen, 1) Geettwen.
Gae voort, blijff daer niet staen 'g aeuw en en gapen.
VAN SANTEN, Lichte Wigger, Id. 18.

2) Zuchten of snikken. Wdb. op HOOFT.

Gaauwheit. Schranderheid ,bedrevenheid , overleg , doorzieht , verstand ,
gezond oordeel. Ibid.

G-aauwigheit. Het zelfde als GAAUWHEIT. Ibid.
Gabase. Huichelaars , veinzers.
Die zieleverterres, die drogenaren ,
Die onwettighe loghenaren
Pie g a b a s e die scuwen boeken , enz.
MAERL Sp. Hist. 4 0 . ed. I P. II B.

, vs. 45.
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GABBE. —GADEL.

Gabbe. Road mutsje, kalotje.
Gabbe. Snede, schraam. Ibid.
Gabben. Spottend en onbesuisd tachen.
Sy blasphemeeren, sy spotten, sy g a b b e
ANNA DYNS, Ref. 1548, II, 67.

Dat ghy te veel om my ofte om mijn kluchten lacht , ginnickt of gab t.
ROEMER VISSCHER, Brabbel. 1669, Voorwerk A, 4.

Gabber, gabberer. Spotter, gekscheerder. CL.
Gabberen. Freq. van GABBEN, dus jokken, gekscheren, beuzelen,
spottend lachen. U. W. Sy scheurden de kele op , dat is : g a, b berden
ende spotteden. Staten-Bijb. Ps. 35 , Kantt. 26. Ms by hem gebracht had
in de Kamer — — — wou den edelman — — — met hem gabber en.
DE BRUNE, Wetsteen, 1665, 102. De gene die dit — — eerst zagen,

wisten anders niet te doen als 'er mee te gabber en en to spotten.
Ibid. bI. 143.
Zie nog Dr. DE JAGER , Latere Verscheidenh. hi. 234.
Gabberij. Spottend gelach. Sijne huysvrouwe, vrienden , ende andere ,
die door verkeerde oordeelen , spottingen ende gabber yen sijn lijden
vermeerderden. Staten-Bijb. Job 16, Kantt. 31. Zie nog Br. DE JAGER ,
Latere Versch. bl. 203, r. 2 v. o.
Gabeele. Belasting, opbrengst, hefting, impost.
Daer dedi roupen des sijt wijs ,
Die gab eele binnen der stede

Van coerne ende zoute mede.
KAUSLER, Reimchr. vs. 9848,

Gadde. Wijting. NIL. PL.
Gadder. Tralie. NIL.
Gade. Geschikt, behaaglijk.
Doe dedi siere naturen raet
Soe dat hi vant

groet mael g a c t.
Esop. Fab. LIV.

Gade. Weergade.
1.1w Konst-stuk zonder g a d C.
OUDAAN , Poezy,, I, 4.

Eens konings dochter, die geen gad e in schoonheit kent.
VONDEL, door V. L. X, 286, vs. 357.

Gadelen. Zotteklap uitslctan , babbelen, snapper. NIL.
Gadelic, galic. 1) Bijv.nw. Behagelijk, geschikt, ook aangenaarn. mum
Hi was cen eerbair galic man.
Mloep. B. I, vs. 2524, var.

GADEL. —GAPER.
Ende denct in sijnro herten —

31 3

— dan op sijn scoen woeninghc ,

Prozast. bl. 154.
dim op sijn g ad °like paerde. Dr. v.
Waer ich gadelic, lustich ende schoon.
Mloep. B. II, vs. 2451.

2) Gentakkelijk. Een schuym-spaen is eon g al i c k ende bequaem instrument. ROEMER VISSCHER, Zinnep. III, 50.
Gadelic , galic. Bijw. Het zelfde. Waar door men verhoopte 't work
HOOFT , Ned. Hist. P. 288.

g a al yker to beleyden.

Gadeloosheit. Ongehuwde staat. U. W.
Gaden. Germ yen. Pa.
Gaden. Gadeslaan.
Ghehaet zijn si, zekerlike,
Van alden volke van aertrike,
Ende verstoten ende versmaet ,
En is niement die haers g a e t.

Lsp. B. I, C. 48, vs. 64.
Gaden. Behagen , fasten, getegen demon.
Ridende van stede to steden,
Daer hem dat g a e d d e ende vucghdc
Ende tsijnre herten best ghenueghde.
Brab. Yeesten, B. VI, vs. 6965.
So dat hi dander alle versmaedde
Alsoot sijnre hovaerden gaedd e.
Lsp. B. I, C. 4, vs. 24.

Gaden. Gelijken , vergelUken.
Men sal den soften meester g a den
Metten ossen, die dlant besaden ,
Dies bate en hebben nennnermeere.
Vaderl. Mus. III, 249, vs. 433.
Vergelijk hierniede wat HUYDECOPER daarvan zegt in zijne Proeve, Ill, 220.

Gader (Al tenen). Terstond.
Anders en waer die went niet,
Want si verghinghe al tenen gade r.
HILDEG. Ged. bI. 102, vs. 103.

Gaderen. 1) Vergaderen , to samen roepen , to samen doen ko men.
Den hertoge — — met sinen lieden,
Die dede hi gaderen ende gebieden ,
Ende sindese ten stride waert
Metten bisscop.
VAN HEELIS , vs. 5998.

GI % DER.—G:1 DIN.
2) Opzamelen , verzamelen, ophoopen.
Joseph gha dcr de sijn cores,
Die .13n. jaer,, als wijt horen.
Rymb. vs. 303'e'.
Goet te gaderen tallen 4den
Ende hongher groot daer om te lijden ,
Hoeren nabueren oec te schenden ,
Dese dinghen sy doen mit ghenenden.
Mloep.

B. III,

vs. 111.

Gadergout. Schraapzuchtig , inhalig.
Het dinet mi weseu ga der g out,
Al staet na den goede.
Dr. VERWIJS, Wapen Mart. bl. 37.

Gadering.

1) Ontmoeting , ook in een strijd
Hi haette u utermate sere
Omdat gine wondet , here,
Tere gaderinge, daer gi waert ende hi.
Lane. II, vs 2845.

2) Samenkomst, opkomst, bijeenkornst.
Te dien tornoye daden si comen
Alle die gheue , die si mochteu
Vercrighen , ende ten wapenen dochten ;
Niet die ridders alleene ,
Maer die seriante al ghemeene,
Met gader ingh en van gheslechten.
VAN HEELU , vs. 1225.

Van over Rijn, al tote daer,
Quamen si soe opeubaer ,
Op tfelt soe ghescaert ,
Dat men wel gheware waert,
Dat haer g a deringe was fel.
Ibid. vs. 1231.

Gaderspreking. Samenspreking , sconenspraak.

Alse ghesciet oec nu

in gheesteliken wisen van binnen een gadersprekinghe twisschen der
sielen ende den ewighen waerde Gods. Stemmen , hi. 162.

Gading. Vorm volgens VAN LENNEP.
Dat zoo by zijn gebouw niet kaeckelbont de' sehynen ,
Met Syrische Allebast en herde Serpentynen ,
Met honderd g a d i n g e n van Marber vast en klaer.
VONDRL , door V. a, , 880, vs. 1041.
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GADIN.—GAI.

Zoo men bier niet aan eene samenvoeging of vereeniging van underseheidene marmersoorten moeten denken ?

Gadoot. Spoedige, snelle dood, zoo als door cone beroerte,

enz.

Upton sevenden dach daer an
Staerf vander ghadoot die man,
Ende wart begraven na den rode.
MAERL. Sp. IL V. ed. ill F. VII B. XLII, vs. 78.

God, die duecht ende evel can versien
Gaf hem de gado ot daer bi sat.
Vanden Levene ons Heron, vs. 79k..
Zie ook Nat. Bl. bl. 17, vs. 108; Brab. Yeesten , B. V, bl. 589, b, vs. 80.

Gaffel.

Eigenlijk eon tweetandige vork, maar hier in de beteekenis

van drietand.

— — — Neptunus
Die met syn gaffel scheen den Hemel to beldemmen.
VONDEL , door v. L. I, 74, 773.

Gaffel.

Seheldwoord in de beteekenis van schelm , schurk, gcdgebrok.

Zie Wdb. op BREDERO.

Gaffellang, gaffeltang. Oorwurm. Km.
Gaffreye. Wafel. Ibid. Fr. »gauffre".
Gagates. Git.
D'een was gemaect van

latoene,

D'ander van enen jaspre groene ,
Die derde eon onikel , merket des,
Entie vierde eon gagate s.
BLOMM. Oudvl. Ged. I, 49.

Gagel, gaghel. Verhemelte. KIL.
— — die my de tong doet kleven

An 't gagel.
SAN ZOET, Thimoklea , 1641 , bl. 38.

Gagel. Mirt en mirteboom. PL. Kleine heester, die veel op moerassige
en veenachtige heidegronden voorkomt. Informatie , verklarende woordenlijst.

Gachelen. Uitgelaten lachen, schateren. U. W.
Gaghen. Snateren, van ganzen gesproken. Km.; het freq. heeft WEILAND.
Gage'ren. Gage of loon geven. PL.
Gaglioort. Vroolijk, lustig. Brabantsche uitspraak van galjaart.
Daggoot bier soo gaglio or t.
HUYG. Korenbl. bl. 574.

Gai, gay. Vroolijk, lustig.

Fr. »gai".

Ghebuur,, ghi sijt nu harde g a i.
Horae Belg. VI, 118,
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lck haet u, gelooft my, hoe dattct my spijt ,
Ick hart u Lijsjen, soo gay als ghy zijt.
R. VISSCHER, Brabb. 1669. Quicken, 3e Sch. No. 57.

Zie nog KAUSLER Die Rose, vs. 10337 en 12306; D r .
Rose, vs. 13149.

VERWLTS ,

Die

Gay. Schielijk , plotselijk. Van daar:

Gay doot. Het zelfde als gadoot.
Ende vander gay doot ooc mode
Spare ons God, hier ter stede.
Vaderl. Mus. V, 325.
O Maertelare Sinte-Adriaen ,
Laet van mi de gay doot gaen.
Ibid. bl. 331.

Gaygack. Zekere vogel.
Een gaps die vlieght wel over 't meer,
Maer comt daer uaer een g a y g a c k weer.
J. DE BRUNE, Spreeckw. 1636, bl. 175.

Gayigheyt. Vroolijkheid. Handt aen handt danssende met kuysche
g a y igheyt. R. vis SCHER Brabb. 1669, bl. 180.
Ghail. Vuil en dartel.
Iu d'huydendaaghschen oegst van bocken iii of ghal 1.
SPIEGHEL, IIertsp. Kallyoop, vs. 59.

Gailheit. Geilheid. Wdb. op

HOOFT.

Gacke. Kauw of steenuil. ML. PL.
Gal. Imperf. van gillen, dus gilde.
Ende Tibert stout ende g a 1
So Jude, dat Martinet ontspranc.
Rein, door Dr. JONCKUL. vs. 1230.

Galbaen. Zekere bittere gom van galbanon, een stinkend kruid. Galbaen
is gumme of sap van een cruet. Dr. V. VL. Prozast. bl. 54*. Leer
schadelijeke waterslangen met Stanek van g a 1 b a e n verdrijven.

VONDEL

door v. L. V, 115.
Ghale, gale. 4) Schurft , vurige puist.
Ten vierden daghe wart altemale
Sijn anscijn eene rode ghal e.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VII B. LXIX, vs. 22.

2) Smet , roest , vuile of bedorven vlek.
So leydt by dat manlicke swaert sunder smet oft g a 1 e,
In Ulysses handen.
COORNITERT, Odyss. 1606, D. II, hi. 51, vo.

GALEI.--GHAL1.
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Galeide, galeider. Galeiroeier.
Dc galeiden wordeus gheware
Ende ginghen doe royen nare.
MELTS STORE, B. IX, vs. 773.

De g aleiders versaghen dat — — —
Endo onderroyden hem den ganc.
Ibid. vs. 783.

Galentijn. Gelei. PL.
Galghaert, galghairt, galligert. Schurk , galgebrok. Wdb. op BREDERO.
Ende men slouch den galghairt doot.
MAEEL. Sp. H. 40. ed. III P. II B. XII , vs. 65.

Die galgaert heeft verdient dat
Ghine settet op een rat.
Jans Teesteye, 0. XXXIII, vs. 2894.

Galgenere, galgenaar.
——

Het zelfde.

Die galgenere

Bringe .xx. ridders met hem heere
Ofte alsijn heer eer hijt laet.
Ferg. naar het HS. vs. 1775.
Wacht terstont de galgenaars
Tot steurnis van uw nest en jongen.
OI T DAAN, Poezy,, H, 201.

Galiaerde. Zekere dans. PL.
Galigaen. Maagwortel, galgantwortel.
Gall g ae n, prume, garnaten ,
Cardemonie, note, moseaten
Ende van meneghen andren eruden een deel.
Fl. ende Bl. vs. 2572.
'T en zy de Galigaen de gcesten weer ontvonken.
J. A. V. D. GOES, Ystroom, uitg. BILD. I, 48.

Galijk, galyk.
—

behagelijk.

4) Geschikt,

— ay reken my niet lalijk ,

Al staet mijn lichaam stijf van borstlen, noels is 't g a I ij k.
VONDEL, Herschepping, 1671, bl. 422.

Hat is seecker galy k.
COSTER , Teem. de Boer , I , 1, bl. 19.

2) Gemakkelijk, rekkelijk toegevend. Zie GADELIC.

Ghalike. Spoedig , van »ga".
Hoot altoes in dinen moet,
Bat niet ghalike moge gescien.
MAERL, Sp. H. 40 . ed. I P. VIII B: XXXIIII, vs. 69.

GHALL—GAMAL.
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Ghalinghe. Spoedig , snet, onverwachts, plotseling.
Du sagest heden neven di,
Galinghe sterven twee of drie.
CLIGNETTi, Bydr.

bl. 61.

Ende alle die ghene , die dat rieden ,
Storven g halinge vanden lieden.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. VI B. XXXVIII , vs. 24.

Galjaart. Vroolijk,
Dcwyl de Japaneezers wonder
Kourtoisjes leeven en galjaar t.
BERNAGIE , de Belachchelijke Jonker,, 1684.

Wat gnat by lnchtig en galjaart op zyne becnen!
II. VAN DE GAETE. De belachelyke Lettervitters , bl. 21.

Gallieh, galligh. 1) Bitter, bijtend. Wdb. op
2) Schurft, schurftig. Fr. »galeux".

DREDERO.

Een galligh of een schabbigh peerd
Is wel cen schurfden ridder weerd.
DE BRUNE , Sprceckw. 1 636 , bl. 428.

Galloot. Zeeroover.
Sulke tijt comen die gallote
Bider zee ofte uutlagen ,
Die met rove hem bejagen.
Parthenop. and Mel. bl. 1 , vs. 12.

Galm. Echo, weerklank.
Op dit slot omringht de palm
Een kappel, waer in de galm
Antwoort op het Maeghdekoor.
voNDEL , door v. L. II , 216 , vs. 32.

Galmte. Galm. Wdb. op BREDERO.
Galos. Overschoen met houten voetzool. U. W.
Galpen. 1) Angstkreten aanheffen.
Hy trok aan 't g alp en, aau

gieren , aan 't huilen.

JOAN PLUIMER , School voor de Jaloerschen , 1691 , bl. 29,

2) Janken , piepen als de vossen.

Km.

Galper. Schreeuwer,, tjanker.
Gegrepen van dien dommen galpe

r.

OUDAAN , PaZy ,

I, 180.

Galueren. Boerten , schertsen , beuzelen, snakerijen bedrijven. ML,
Gamalien. Kameleon. Die gama 1 i e n leeft alleen bider lucht, dat
niet in sijn lielmem en is clan die wynt, ende wat verwen hi aensiet, dat
Wert ghelijc hem geseaempt. Dr.

Prozast.

171.

GAN. —GANGI.

Gan.
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Verl. tip van GUNNEN.
Want icx doch nyemant bet en g a n.
Mloep. B. I, vs. 639.

Gang keeren = Andere wegen inslaan.
Gang maken. 4) Vorderen. Ibid.

Wdb. op HOOFT.

2) Weggaan, beengaan , vertrekken. Hoe is 't, wyf, zel die baron, met

dat ander kanailje haast gang maa ken? T. ASSELYN Gusinan de Alfaraebe , 1693,

5.
'k Bidje mask lens gang
En wil een goed woord voor me spreeken.
A. ALEW IJN Beslikte Swaantje , bl. :31.

Ik selje in 't Spinhuys gaau besteen
Te water en te broot , ma ak vast gang.
J. ZAMMERS , De Moetwillige Bootsgezel , 1697 , bl. 22.

Gang spoeyen. Voortgang maken. Wdb. op HOOFT.
Gang (Dat 's). Dat gaat je voor, dat great er op los. Ibid. en Wdb.
op BREDERO.

Ganghe (Metten). Dadelijk , aanstonds.
Maer wildy , trout een , al eest metten gauge.
Handel der Am. bl. 424.

Ganghen, gangen. Gaan.
Dat si te Huesden varen souden,
Ende over tlant ganghen wouden.
MELIS STOKE, B. VII , vs. 466.

Alst u dunct tijt, so wil is ganghen
Ende segghen hem wes is u wille.
Mloep. B. I, vs. 2920.
Zie nog ibid. B. II, vs. 1387 en B. IV, vs. 2309; KAUSLER , Die Rose,
VS.

6918 ; Rein. door WILLEMS vs. 6604 ; STARTER , Friesehe Lust-Hof, 1621.

Ganghen (In avonture). Be kans wagen.
Soud is in avonture ganghen
Thuus te senden enich goet ?
SIILDEG. Ged. bl. 63, vs. 115.

Ghangere, Reiziger.
Tobias waende
Dat .j. ghan g ere hadde ghewesen
Ende groettene seen na desen.
Itymb. vs. 15491.

Ganging. Geloop.
In desen tiden was gait gin ge mede

III.
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GANG'. —GANS.
Tuscen Zichgen ende Diest der Stede.
VELTH. Sp. H. fo . 287.

Ganc. 1) Gang, tocht, reis.
Hi hevet u qualike ghedient
Die u beriet dezen g a n c.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 551.
2) Vooruitgang , voortgang.
Dese nacht es utermaten lane
Mi dunet , hine heft engenen g a n c.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 2488.

Ganek (Op den). Ter been. Die door ouderdom ofte jonckheydt,
ofte sieckte ofte quetsuere , ofte vermoeytheydt niet wel op den ganck
en waren. Staten-Bijb. II Chron. XXVIII, Kantt. 34.
Ganc (Der diluvyen). De zondvloed.
Want doe die plaghe was ghesciet
Vander hogher diluvyen ganc.
HILDEG. Ged. bl. 218 , vs. 19.

Ganc (Buten den) stn. Buiten den kring zijn.
Tis buten armer luden ganc.
Ibid. bl. 2, vs. 74.

Ganc (Den) nemen. Weggaan , afscheid neaten.
Ende als die ziel nem t horen ganc
Ende uten mensche wert gheroeft ,
Soe ist lichaem schier verdooft.
Ibid. bl. 192, vs. 266.

Ganc (Sijn) maken naar. Zijne schreden , zijn gang richten naar.
Doe hoordic haerre beider sane
Ende maeckte daerwaert minen ganc.
Rein. door D r . JONCKBL. VS. 152.
Ganklyk maken. Donn voortgaan, voortgang doen kriken. U. W.
Gans. Subst, Vloektvoord, verbastering van Gods naans. Zoo als :
gansbloed voor Gods bloed, ganc dood voor Gods dood, enz. Zie vele

voorbeelden daarvan in het Wdb. op
bl. 98 en vv.

BREDERO

en in D r.

DE VRIES ,

Warenar,,

Gans. Adj. Waaraan niets ontbreekt , volkon2en, geheel en bij uitbreiding gezond, genezen.
Van wat evele hi daer brochte
Waert in hovede, waert in bone,
Hi worde gans, elaer ende rene

Rude quite van alre pine.
Ferg. naar het HS. vs. 3070.

GANS.—GANSM.
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Al had een man een willich paert,
Schoen ende gans van alien leden,
Wordet sonder hoede reden,
Men jaghet of in torten tyden.
HILDEG. Ged. M. 197, vs. 11.

Ook voor spijse of voedsel komt het voor in :
Si hieten hem eten ganse spise.
CLIGNETT, Bydr. bl. 301.

Gans.

Adv. Vast.
Twaelf punten, die wy sullen
Gans gheloven ende oec vervullen.
HILDEG. Ged. bl. 158, vs. 66.

Ganselije. Volkomen, vast.
Dit selmen ganselijc gheloven.
Ibid. bl. 32, vs. 146.

Gansen. Genezen, herstellen.
Eist georlovet, datmen mach
Man gansen up den Saterdach?
MAERL. aangehaald. in MELIS STOKE, I, 569.

Doen ghinge si g ans en sonder waen
Die met siecheden waren bevaen.
Der Ystorien Bloeme, vs. 1073.

Gansen (Water). Water drinhbaar maken, zuiveren, reinigen.

Een

fontein die was so gefenijnt , dat so wye daerof drank, dat hi to hant
sterf. Ende doe sinte donaet der wert voer op sijn ezele , omdat hi mit
sijn bedinghe dat water gansen soude. Pass. Somerst. fa. cxliij , a.

Ganser. Gent, mannetjes gnus. KIL. MEYER.
Ganserik. Het zelfde. Ibid.
Gansinghe. Volmaaktheid, volkomenheid. Ghenade is een volbrenghen
en een cierheid ende een gansinghe alder antler doechden daer made
die siel voir god vindet een betrouwen. Gulden Troon , fo . 26, b, aangehaald in MAERL. Sp. H. 8 0 . ed. I, Aant. bl. 70.

Ganslee. Geheel.
Soe wie ganslec minnet Gode
Houdet gherne sijn ghebode.
Dietsche Doctrin. B. II, vs. 11.

Gan.smaeht (By).

Verbastering van Gods macht, als uitroep. By

gansmacht sey de Cock, als ik man Keyser waer, ick en paste op
honden noch op honde-knechten. Comoedia Vetus , 1 732 , bl. 26, Ed. 1718,
op bl. 15.
23*
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GANSO.—GARDE.

Gansooghen. Stuimeren,, half en half stapen. Wdb. op BREDERO.
Gans Velten. Bij God en St. Valentin. Ibid.
Gant. Boelhuis, erfhuis, openbare verkooping. JUL.
Gants en geef. Gezond en wel, gezond en gaaf. PL.
Gants en gaar. Geheel en al. Wdb. op BREDERO.
Ghantwerden. Antwoorden. Doe sueghen si, wan si hem nit

en

consten gh ant we r d en. Lev. v. Jezus, bl. 136. Ende nimen van hen
alien en conste hem een wart gh ant werden nit. Ibid. bl. 160.

Gapen. 1) Begluren, bespieden, met nieuwsgierige blikken near iets
uitzien, toeschouwen, uitkijken.
Geen ander, wie het zy, en magh 'er komen gap en,
Daer twee, te samen een, op haren leger slapen.
CATS, door Dr. v. vr,. I, 525, a.

Op die huse saten knapen ;
Vrouwen ghingen ten veinsteren gap en
Om dien edelen man to siene.
Alex. B. V , vs. 1034.

2) Open zijn, opengeoallen zijn. Wdb. op HOOFT.
3) Verlangen.
Men zoeck' niet aen den Teems den springkaar van al 't quaet
Maer aen de Seine, als zy, door Guises blinden raet
Voor Koningin verklaert, bestont naer 't Rijck te gape n.
VONDEL , door V. L. V, 444, vs, 145.

4) Bazen? tieren P grimmen?
Die duvelen sijn utegevaren ,
Ende vloghen met haren searen
Inden bailliu eude indie papen;
Doe gingen si briesscen ende gape n.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VII B. XXXII, vs. 60.

Gaps. Handvol. KIL.
Garbs. Kleed, gewaad. Zie MAERL. Sp. H. 8 0 . ed. D. III. Aant. b1.22.
Garbeleren, garbeleuren. Al te nauwkeurig critiseeren, te veel
eischend en ongunstig beoordeelen of uitpluizen. 't En zijn al gheen lansknechten die lange spiessen dragen , noch de beste Christenen , die apes
zoo nauw willen gar b e 1 e r en en op een ey te scheren vinden. DE BRUNE ,
Banck.-Werek , 1657 , I , hi. 323. Om te ziften en te garb eleuren
wat de hooghe macht beraemt en bestemt heeft.

Garben. laeeden , aankteeclen.

bl. 389.

MAERL. Sp. H. 8°. ed. D. III, Aant.

bl. 22.

Garde (De). De Roede, de geeselroede. Wdb. op BREDERO.

GARDE.— GABLE.
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Gardenier. Tuinier. Een instrument 't welck de hoveniers ende
g a r deniers gebruiken. St.-Bijb. Jes. II, Kantt. 13.
Garderen. Verzamelen. Te gar der en ende te bueren alle jaer op
sunte Remijs dach. ELM. Ged. I, 234.
Gard iaen. Wachter.
Als zy met 't yzer van haer ketens overla'en,
Den bolpees schroomden van can strengen Gar diae n.
VONDEL , door v. L. I, 714, vs. 1156.

Gardine. Gorden. Ende doe hem die vyant verborghen hadde after
(lye g a r dine. Pass. Wijut. 1480,

ccxxxvi , a.

Garen. Begeeren.
Bus sietmen , dat die ghene varen ,
Die emmer nice heerscap g are n.
CLIGNETT , Bydr. bl. 150.

Daer te staen was al hoir g h a r e n.
Mloep. B. 11 vs. 1004.
Zie ook Lsp. B. 11, C. 21 , vs. 17; IRMA:G. Ged. bl. 116 , vs. 160.
Gargana. Een tvelriekend kruid. D r . VERWIJS, Bloeml. I, 152, vs. 114.
Garite. 1) Wacht- of verspietoren, ttitkijk. Fr. »guerite".
Soe was bevaen met enen mure
.XXX. cubitus hooch bi ghetale,
Daer up torre ghemaect wale,
Gariten , woningen ende herberghen .
Rymb. vs. 31369,
Zie nog ibid. vs. 31504; D r . VERWIJS Die Rose, vs. 3830.
2) Barak, kroeg.
Ic sonde morghen soecken gherne,
Mi derder van sterken iven ,
See en mach hi mi niet ontbliven ,
Noch in gheselseap , no in garite rt.
Belg. AI us. X, 54, vs. 111.
Garlande. Rozenhoed, bloeenenkrans.
Nu seght mi, waertoe sijn goet
Die garlande, die ghi doet
Up he hooft.
EAUSLER , Die Rose, vs. 8652.

Garlange. Dialektverschil met GARLANDE. D r . VERWIJS, Die Rose,
vs. 8756.
Garlen. Krassend piepen?
Een gay heetet in wn1§elie lant.
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GARLE. —GARS.
Van borne te borne vlieghet hi ende springhet ,
Ende crijscht ende garlet meer dant singhet.
Nat. Bl. bl. 345, vs. 2118.

Garnaerd. Garnaat.
Garnaetsool. Soort van zoeten Witten win.

Bij VAN WIJN , Hist.

Avonst. II, 101 , vindt men garnaitshol. Item omtrent ix dage in Meye
meyster Colart inden Hage betailt van alrande stucken , also ypocras ,
malevezeye , garnaetsool, enz. D r . VERWIJS , Oorl. v. Hert. Albr. b1.167.

Garnaden. Garnalen.
Ick sagh de alikruick , de krabben en garnade u.
VONDEL , door V. L. IX, 373.

Garnaten. Granaten.
Galigaen, prume, garnaten,
Cardemonie , note moscaten
Ende van meneghen andren cruden een deel.
FL ende Bl. vs. 25 72.
Zie nog HOUWAERT , De vier Wterste, bl. 54.

Garner. Garnaal.

Zie VONDEL , door v. L. XII , Glossariuxn , waar de

bladzijde onjuist is opgegeven.

Garoffelbloeme. Kruidnagel. mt.
Garot, garrot. Pijl. Zie MIMEO. Op STOKE, I, 410 en III, 314.
Garpen (Koe van alle). Koe, die overal vrij mag weiden. Wdb. op
BREDERO.

Garren. Schreeuwen, krassen.
Wi hadden gevaen te samen een swijn
Dat beten wi doot voor 't lude g a r r e n.
Rein. door WILLEMS , vs. 6069.
Fen gay heetet in walsche lant.
Van borne te borne vlieghet hi ende springhet ,
Ende crist ende garret meer dan singhet.
Nat. Biome, bl. 345, vs. 2118 , var.

Garren-wat. Een onbednidende schreeuwer,, snapper

of babbelaar.

Wdb. op BREDERO.

Gars. Gras.

Dat gars ende die bloenie die heden es ende marghen

werdt gheworpen in den oven om te verbernne. Lev. van Jez. bl. 42.
Veertien nacht reinet openbaer ,
So dat gar s oec om das,
Bat in die beemde gewassen was,
Altemale oec verdranc.
VELTH. Sp. H. O. 376.

Zie nog Lane. II, vs. 28796 ; BLomm. Oudy l. Ged,

III, 77,

vs.

184.

GARZIJ.—GA ST.

Garzijn, garsyn. Rozijn. Wdb. op
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HOOFT.

Komt koopt nu Krenten , Mangellen , G a r s y nen en Aplen van Jerauje.
BREDLRO Moortje , 1617 , bl. 16.

Garsinghe. Groen , weelig weiland. KM.
Garsoen, gartsoen, gars yn. Knaap, knecht in het algetneen ,

ook

schildknaap.
Doe quam gelopen een g a r s o e n
Ende dede op dat ammelaken.
Ferg. vs. 1282.
Hi dede in sijn lant verstaen
Dat hi moeste , sonder waen ,
Ene bedevaert hemelike doen ,
Daer hi ridder no gars o en
Me woude dan hen tween.
Karel de Gr. Fr. II , vs. 1840.
Mar so wie so de meeste welt syn dat si uw garsun , ende so wie
de vorste welt syn, dat sal syn uw knecht. Lev. v. Jez. bl. 139.

Garst. Garstig. PL.
Garwe. Duizendblad. PL.
Garwekamer. Kleedkamer der priesters , of het vertrek waarin
zich tot de dienst voorbereiden. Zie

zij

NLIH. Ged. D. II, bl. 247.

Garwen. Leertouwen. PL.
G-arwer. Leertouwer. Ibid.
Gas, gasse, gast. Straat, weg.

Hier en daar boort men dit wooed

in ons vaderland nog gebruiken , voornamelijk in steden aan Duitschland
grenzende, zoo als to Nymegen , en elders.
Wat was 'er een krioel ! wat leefd' het door de gasse
HOOFT , uitg. door BILD. II, 110.

Zie nog ibid. II, 173 ; Belg. Mus. IX , 186.

Gasp. Handvol. KIL. PL. Het is eene letteromzetting van »gaps".
Gaspe. Gesp. Km.
Gast. Straat. Zie GAS.
Gast. Vreemdeling, van waar nog afkomen de woollen gasthuis, gastrecht,
gastding. In engere beteekenis werd door gast ieder verstaan , die verder
dan tien mijlen buiten het rechtsgebied woonde. Ook wel een inwoner
eener stad, geen burger of poorter zijnde. Hij, welken men tot eenig feest
of onthaal uitnoodigt , is gast, omdat hij vreemd is in het huis en niet
tot het huisgezin behoort. Ende hebben beleden , dat sy g a s t e n ende
vreemdelingen op der aerden waren. St.-Bijb. Hebr. XI, vs. 13.
Wine sijn gheene imborlinghe

GA ST. —GAT.
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Van deser werelt , maer g a s t e.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. 1V B. LXI , vs. 17.

Gast. Vijand.
Daer up setten si jegen die gaste
C torren elide XX vaste.
Ibid. I P. VI B. V , vs. 25.
Eene stat staerc endc vast
Te houdene jegen elken gas t.
Ibid. III P. 1 B. XIII , vs. 44,
Zie nog Karel de Gr. Fr. II, vs. 1980, HALBERTSMA, Aant. hl. 257.
Andere verklaringen van dit woord door bekwame letterkundigen aangegeven , worden door even bekwanie taalmannen of betwijfeld , of tegengesproken , recien waarom wij doze niet opnernen.

Gast.

Adj. Bedorven , slecht. Oudfr. »guaste". Zie hierover het Gloss.

van Die Dietsche Doctrin. en dat van Der Mloep.

Gastding. Geding tusschen eon poorter en vreemdeling.

G a s t d i n g,

dat is wanneer een van beide de ding luyden is een vreemdeling. HUGO
DE GROOT , Inl. tot de Holl. Rechtsgel. 1631 , f°. 21 , v°.

Gastebot. Gastnzaal. U. W.
Gaston. Gastmaal houden. Ibid.
Gastich. 1) Sterk van smaak,ransig,eenigzins bedorven,

waarvoor wij

garstig zeggen.
Want het eene speck is gas tich
As het ander tijdich is.
V.A.N SANTEN, Epigr. 1626, no. 26.

't Pater-stuck mocht wesen gas t i g h.
WESTERBAEN , Ged. 1657 , 1 , 417.

2) Bij uitbreiding ook op personen toegepast , beteekent het, niet sneer

frisch, niet meer deugende, niet nicer aantrekkende.
Een Juffer word schielijk gastig,
Gelijk 't Spek, dat begint te stinkken ,
Of 't Bier dat niet meer is te drinkken.
S. VAN DER HEYDEN , D'Adellijkke Stiffer , 1688 , bl. 18.•

Gat. Poort. Eng. »gate".
Men trac haestelike huter stede,
T'allen siden , Callen gate n.
Lev. v. St. Amand. II , vs. 3321.

Gat (Die hant sonder)

Vasthoudend, gierig zijn.

Haer hant es altoes sonder gat.
vEnwras , Way. Mart. I, vs. 791,
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GAT.—GAVE.
U poegen es te gaderne seat.
Wie es so coene , die u vraget ,
Wanent u comt , dat gi bejaget ?
haut es altoes son der gat.
Der Kerken Claghe, vs. 161.

Gat (Een) boren. 4) Lagen leggen, verschalken. Wdb. op BREDERO.
2) lets in het werk stellen om zijn clod te bereiken Wdb. op HOOFT.
Gat (Een) gaan in. In eene slagorde inbreken, bres maken, door-boren. Ibid.
Gat (Jan). Scheldnaam in de Spaansche tijden op de Spanjaarden
toegepast. Wdb. op HOOFT.
Gatsatten. Vervloeken. Zie GODSAT.
Datmen een wassijn beelde vant ,
Dat die Jueden altehant
Bespottet hadden ende geplat
Bespuwet ende gegatsa t.
MAEEL. Sp.

40. ed. I P. VII B. LV, vs. 36.

Gatvinck. Scheldwoord. Wdb. op BREDERO.
Gaudeamus speelen. Het leven van vroolijken Frans leiden.
Zy s p e e l en ondertusschen gaudeamu s.
P. BERNAGIE, DP, Ontrouwe Kantoorknecht , bl. 10.

Gauderen. Genieten, gebruiken, zieh verlustigen, genot van lets hebben. Ende generaelijek te g a u d e r en ende gebruycken van alien anderen
zaeken , der Rethorijeken anelevende , dat andere gulden van Rethorijeken
binnen dese stede g a u d e r en ende gebruycken. 13e1g. Mus. III, 13.
Voor my, ik zoek 'er Met meer van te g a u d e e r e n, als 't geen ik
eerlylc verdien. De Hedendaagsche Bankroetier achterhaalt , bl. 21.
Zie ook Wdb. op BREDERO en Belg. Mus. II, 253 ; VAERNEWLICK , Hist.
van Belg. 1574, fo. 51 , b.
Gaudinen. Ongedierte.
Want nie en sach men enen so doer
Om een out vuul heinde of broec,
Dat nadich is met vele cnopen,
Te besien ende over te lopen ,
Ende te suveren van den gaudine n.
Rein. door WILLEMS, vs. 5127.

Gauchhaer. Vlashaar. PL.
Gauw. Zie GAEU.
Gauwluystrend. Nauwlettend. Wdb. op HOOFT.
Gave Gods. Pest, plotselinge dood, beroerte. Wdb. op BREDERO,
bl. 498.

GAVE.—GAVEN.
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Jan seght, sijn Wijf heet Dirckje ; en wat's dat? Theodore :
Irk magh dien naem wel hoore :
Maer wat is Theodoor? een' gave Gods ; voor 't lest,
Wat's gave Gods? de Pest.
HUYG. Korenbl. II, 375.

Gaveel. Tol, gabelle.
Geeft den Keyser dan syn recht,
Dat meent thens ende g a v eel echt;
Ende gevet Gode dat sine mede.
Rymb. aangehaald in 't Lev. v. Jez. bl. 356.

Gavel. Schatting , impost, cans.
Dies hadden si den besten ravel,
Dat hun dus geviel; eer g a v el
Diet hi dlant al durenture.
Alex. VI, vs. 324.
Ende si ontseiden hem elle gave I.
Rymb. vs. 17487.

Gavele (Te) setten. Cijnsbaar makes.
Doe hi den strijd ondervant
Van den broeders in Judea,
Pensde hi dat hi seen daer na
Tient te gavele sonde sett en.
Ibid. vs. 20465.

Gavele (Te) staen. Cijnsbaar zijn.
Si moesten hem dienen ende onderdaen
Wesen, ende te gavele staen.
MELIS STOKE, B. IV, vs. 824.

Gavelijn. Werpspies. PL.
Gavelot. Javelin, kleine werpspies.
Doe vragedi omme sijn gavelo t.
Ferg. naar het 11S. vs. 483.
Als dus gesteken was die knape
Was hi sere tonghemake
Ende gegreep sijn g av el o t.
Ibid. vs. 563.

Zie ook Rymb. vs. 30873; Vaderl. Mus. II, hl. 48, vs. 129.
Gaven. Begiftigen. Dan sleet die verclaerde mensche sine oghen neder
op hem selven, ende op alien menschen , ende op allen creatures, ende
merket hoese God ute sire vrier mildicheit alle ghescapen ende g h e gave t
RUUSBR. Brul. bl. 155, ro. 21.

heeft.

GDIJE.—GHEBA.
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Gdije. Dij. Den 27 Febr. 1519 wert tot Hoorn — — — een vreemde
wonderlijcke misdracht ter weerelt ghebracht , te weten twee Kinderen ,
welcker buycken vancle navel of neerwaerts tot halfweegh de g d ij e n
aen malcander vast waren. VELIUS, Chroniick van Hoorn, bl. 107.

Geaardt. Gesteld , in zekeren toestand of gesteldheid zijn. Wdb. op HOOFT.
Geaert. Deelw. In overeenstemming geschapen.
Zoo heeft u de natnir met guile gunst omvaedeint ,
En heughlijk' heerlijkheen uw' ooghen aengeadernt,
En 't adelijk gelaet g e a e r t naer achtbre stam.
HOOFTS Ged. door LEENDERTZ , I, bl. 256.

Geanden. Wreken, door middel van wraak hull) verleenen.
Dat gi sijn vel so hebt genepen
Dicwile met uwen scerpen tanden ;
Dat hi niet ne conde geande n.
Rein. door WILLEMS , vs. 202.
Nu seldise moeten laten vareu
Tuwen lachtre ende tower scanden
Laet lien, seldiit connen geanden?
Limb. B. VI, vs. 2370.
Zie ook VAN HEELU, vs. 437 en vs. 3039.

Geanschijnt. Het gelaat, de gedaante , het uitzicht of voorkomen
hebbende.
Mantichora mach wel een wonder sijn,
Alse Plinius scrivet ende Solijn
Gheanschijnt alse een man.
Nat. Bloeme, bl. 173, vs. 2760.

Geargert. Beschadigd.
Gearnen. Slagen?

NIJH. Ged.

I,

bl. 380.

Ooc ne mochten si min no mere
Ghearnen die volgheden bi lande ,
Om Waleweine te doene seande.
Walew. vs. 9533.

Ghebaer, ghebair, ghebere. 1) Voorkomen , houcling , gelaat, gedaante.
Si en kende sijn zeden noch sijn g heb air
Mloep. B. I, vs. 2167.
Dat hi voren als een osse ware,
Ende achter na eens lewen ghebar e.
Rymb. vs. 16530.
Doen quam deer ter selver stede
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Neptanabus in diere gebare
Alse ocht Amon selve ware.
Alex. I , vs. 261.

2) Handelwijze, bedrijf.
Allene ghinc sy heymelic voort
Inden bosch, dat nyemant en hoort,
Ende meynt den man te vangheu daer,
Die luttel dacht om sulck ghebae r.
Mloep. B. IV, vs. 2178.

3) Vertooning, verschjning.
Toen Pharao de bekende droomen gedroomd had , wilde hij van Tiphus
eon droomuitlegger,, daarvan de beteekenis weten , waarop deze antwoordt :
Pilaer vant grootste rijc, de droomen zijn verscheden ,
En eensdeels anders niet dan ydelheyt verbreden ;
Ten anderen Profetisch, Voorloopers , diens g hebaer
De komst boodschappen van de zuyver waerheyt klaer.
VONDEL, door V. a. I, 76, vs. 839.

4) Getier, geschreeuw.
Ghy mooght met luyd g e b a e r de ruyme locht vervullen.
Ibid. II, 443, vs. 1227.
Het geroep ende g e b a e r der Oversten, daer mode sy malkanderen in
den strijt, om schrick te maken, bejegenen ende aenvallen. St.-Bijb. Job
X XXIX , Kantt. 64.

Gheban. Ban of jurisdictie.
Mit dier hope sue wart ghenotneu
Oerlof ende scheiden dan
Ende yghelic gaet in sijn g h e b an
Mloep. B. II , vs. 1202.

Gebandelt. Gebonden, vastgemaakt. IUL.
Gebard. Geraas, geschreeuw, getier, Leven.
Want hi horde wel an die g e b a r d
Dat gene dier duet es bleven.
Lane. II, vs. 46694.

Ghebare (In dier). In dier voege.
Daer pijnde bi lunge in sijn ghebede,
In dier e ghebar e of hi strede,
Ende hi vochte jeghen die doot.
Rymb. vs. 26070.
Porus such an die ander sijde
Ettel staen in die gebare

GHEBA.—GHEBA.

36'1

Alse oft Alexander ware.
Alex. IX, vs. 319.
Ghebaren, gebaren. 1) Zich houden , rich gedragen , rich aanstellen ,
den schijn aannemen.
Sie ne weet vau rouwen hoe ghebare n.
Fl. ende Bl. vs. 745.
Ende wi selen altenen oec g e b a r en
Alse oft wi ute souden varen.
VELTH. Sp. H. P. 216.

Meer voorbeelden vindt men in Bumf. Nederl. Sagen. Zie Belg. Mus.
III, 241; Fl. ende Bl. vs. 2671 ; Nieuwe Werken der M. v. N. L. D. V ,

i ste St. bl. 20; Limb. III, vs. 384;

VONDEL door v. L. 1, 75, vs. 787.

2) Handelen. Van daar gebaer voor handelwyze.
In waende niet , na minen waen
Soe vele jegen hem hebben mesdaen,
-p at hi sculdech ware te miward
Alsoe te doeue alsi nu g e b a r t.
Lane. IV, vs. 5790.

3) Laten begaan.
Ghiericheit seide twaren :
Noch en laticken niet g e b a r en
Den cnape, die mi soe sere bidt.
Limb. X , vs. 502.
Joncfrouwe, laet mi des gebaren,
Is salse wel ute doen varen.
Lane. III, vs. 23934.

4) Geraas , opschudding maken , zoowel van vreugde als van droefheid
of spijt.
Joseph wert vervaert zere ,
Om dat dole dus ghebaerd e.
Lsp. B. II, C. 22, vs. 73.
Die doe tfolc hadde sien gebaren
Van bliscepen die si dreven,
Het soudem wondren al sun leven.
Limb. V, vs. 160.
Zie ook ibid. B. VII, vs. 718; Ferguut , vs. 3436, welke plaats door
Proff. visscHER onjuist verklaard is ; Goudtsch Kron. bl. 5.
Vele werkwoorden hadden vroeger het augment ge voor zich , hetwelk
later bij de meesten is weggevallen. In vele glossaria worden zij, alsof zij
vreemd waren aan onze hedendaagsche taal , aangewezen. Zij zijn echter
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zoo veelvuldig , dat ik dit werk , door ze alien op te nemen , nutteloos
zou uitbreiden. Ik zal dus slechts eenige weinige aangeven , om te doen
zien, dat het verschil van den vroegeren en tegenwoordigen vorm alleen
dit augment bestaat. Bijv. Ghebaren. Baren. Si ontfinc ende g h eb a e r d e enen zoon. Bijb. van 4477, Exodus II. Ghebaten. Baten. Dat
alle zijn lijden ons niet en hadde connen g h e b a t e n. MARNIX Byenkorf,
1645, bl. 63, Ghebeiden. Beiden, wachten. Ende kume can hi
ghebeiden dat die spise bereet es.
Ghebatelgiert. Versterkt.

RUUSBR.

Tab. II, 13, r. 2 enz. enz.

Maer boven was een dobbel hues
Met tween vouten, deen boven den andren ,
Daer men woenen mochte ende wandren,
Met waerde rueben, met winkelen vele,
Ende gh eb at el gier t jeghen nijtspele.
Rymb. vs. 31312.

Ghebbe = Aal. Km.
Ghebeden. Gebieden.
Ende dede int lant ghebede n.
Hervart al sinen lieden.
Alex. II, vs. 29.

Ghebeelde, gebeelde. Beeld, afbeeldsel, beeltenis.
Mettien so wart geware
Dat een gebeelde stunt vor hare
In eens gewapens ridders gelike ,
Van houte gewrocht subtiellike.
Lane. II, vs. 12262.
Toten Spieren upten Rijn
Es een gebeelde scone en fijn
In onser Vrouwen eere geset.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. I P. VII B. LXXI, vs.

Ghebeelde (Mensehelie). Menschelijk tvezen.
Men mochtet yammerlic vertellen ,
Dat enich menschelic ghebeelde
Dalen sonde nut sulker weelde , enz.
HILDEG. Ged. 131. 106 , vs. 125.

Ghebeer. Geraas, levee, rumoer. Bibliotheek , I, 4 e en 5 e Afl. bl. 75.
Ghebeeren, gheberen. Het zelfde als GIIEBAREN.
Ghebeorre. Voorkomen , houding , gelaat.
Vroechden vol was syn. g h e b e err e.
Mloep. B. I, vs. 2842
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Gebeet. Belling, afstijging.
Als Jhesus quam bi den ghebete
Ant zighende van Mont-Olivete.
Rymb. vs. 25040.

Gebeet. Valkenjacht, vogeljaeht.
Gejacht van herteu ende van lupaerden
Van evren, van tigren , van libaerden ,
Gebeet van haveke ende van sparewaren,
Van valke die scone te siene waren.
BLOMM. Oud-VI. Ged. I, 50, a.

Gebeet. Gebit. Die steghelrepen ende dat g h e b e e t was van fijnen
VAN BRAB. die exc. Cronike , Antw. 1530
I , b.
Gebeyen. Verbeiden.

goude.

Dat wi in vreden ende in hogen
Met salicheyen den tijt gebeye n.
Bel& Mus. IX, 138, vs. 2079.

Ghebel. Geblaf.
Nochtan so eest haer sede (namel. van den bond) ,
Dat buns te wachtene vor den diet
Haren heere hebben si lief,
So dat si dicke sijn doot bleven
Om te bescermene haers heeren leven
Ende dies toghen si noch vele
Nachts, ende met haren g h e b e 1 e.
Nat. Bl. bl. 69, vs. 639.

Geberoht, geberght. Gered, behouden. Wdb. op HOOFT, en Wdb. op
BREDERO.

Ons heilighdom van Veste, ons huisgdu zijn gebergh t.
VONDEL , door v. L. IV, 71 , vs. 688.

Ay, bergh den helt zijn

by heeft uw eer gebergh t.
Ibid. V, 657, vs. 1590.

Geberren. Branden , vlammen. Wdb. op
Ghebersten. Ontbreken.

HOOFT.

Gheberst hen yet laet mi weten.
Beatrijs, vs. 898.
Oat hn gheene sake sal gheberste
Also verre als het hu saheb sy.
Lev. v. St. Amand, I, vs. MN.

Zie nog Lev. v. Jez. bl. 50 ; Nieuwe W. der M. v. N. L. D. V. 'P ie St.
bl. 220; Beatrijs vs. 898; Dietsche Doctr. B. II, vs. 18;
Die Rose , vs. 7480.

D r. VERWIJS
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Ghebeteren. Goed maken, herstellen.
Nu wetic bathe wel
Dat vele meer es mine sonde,
Dan is nemmermer g h e b e t r en conde.
Rymb. vs. 888.

Zie vender HILDEG. Ged. bl. 13 , vs. 39.
Gebeuren , ghebueren, geboren, gheboeren, gheburen. Te beurt
vallen, ten deel valten.
Priaem gebeurt geen graf.
VONDEL , door v. L. II, 240.

Want hem en mocht gheen broot ghebuere n.
HILDEG. Ged. bl. 110 , vs. 123.

God liet my sulcken Ziel en sulcken Lijf g e b e u r e n.
HUYG. Korenbl. I, 364.

Zie nog het Boec vender Wraken II, vs. 663. D r.

vERwIJS,

Wapen

11Iartijn , bl. 60.
Gebeurzaem. Gebeurlijk.
Zou de prins rinkincken by de straet,
Een oir en erfgenaem van duizent vorstemlommen
Zich waegen by de naaen en maeneschijn te mommen,
Daer hem een onverlaet bejegent in der ijl,
Of ergens by geval een kaisteen of een pijI ,
In 't wilt gevlogen, 't is gebeurzaem, quam te grieven ?
VONDEL , door v. a. X, 529, vs. 841.

Gebeurt. Beurt. MEYER.
Gebeurt (By). Bij beurten, beurtelings.
Alle klippen kraecken — — —
En schuymen by gebeurt.
Ibid. II , 746,

Gebeurte. Toeval. PL,
Ghebidden. Door bidden verkrijgen.
So dat Judit dat gheb at
Bat hi hare gheloefde dat,
Dat soe nachts moeste uut gaeu
Haren God te biddene saen.
Rymb. vs. 17599.

Gebiden. Beleven, in wezen zijn. Zie

GEBIJEN.

Ic sal hem echter volgen naer,,
Sien oftic over comen mach,
G eb idic morgen den dach.
Lane. II, vs. 45316.
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Gebieden. 1) Aanbevelen U. W.
2) Bestrijken. Wdb. op
3) Willen , goedvinden.

HOOFT.

Doe seiden si : .Here, oft gijt g eb i e t ,
Segt ons hoe u name si.
Lane. II, vs. 22815.
Rust u even dach of twee
Daune so vaert daer ghi g h eb i e t.
Walew. vs. 2771.

4) Verordenen, scheppen.
So blade le al den goden ,
Die mi maecten ende geboden ,
Dat si mi bescermen moten.
Alex. VII, vs. 102.
Ic saelt u leveren in nwe hant ,
So helpe mi God die mi gheb oo t.
Walew. vs. 133.

5) Aanzeggen, doen weten , bekend maken.
Ende men dede g e b i e d e n dit,
Dat Yoens dochter,, die scone Judit
Ware ten bordele gedaen.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 249.

6) Opleggen.
.T.,XXV II. jaer was hi oud
Augustus, doe hi gait die scout,
Die hem die nature gh eboo d.
Rytnh. vs. 21931.

7) Toelaten, veroorloven.
Haer ghebuer,, de van Scaghen ,
Die waren met ere laghen ,
Van dien van Haerlem , int selve iaer ,
Verbarnt ende berovet zwaer,,
Ende ghevaen ende ghedoot,
Meer dan hovesschede gheboo t.
ITEMS STOKE,

B. II,

VS.

Ghebiedenis, gebiedenis. 1) Bevel. U. W.
2) Aanbeveling. Wdb. op mon.
3) Groet , afscheidsgroet, afscheicl. Ibid.
Gebies. Geblaas, gesijfel.
't Gebies der slangen.
OUDAAN ,

j1.

Poezy, II, 68.

620.
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Ghebiet, gebiet. 4) Gebod. Wdb. op

BREDERO

bl. 498.

Is iemant in de wegh , die wert van kant gesonden ,
En loopt dan ver genoegh alleen op miju gebiet.
CATS, door D r. v. y e. I,

271, b.

2) Zin, eisch, wil.
Maer soo het ging naer uw gebiet,
Men troude wel sijn 'even niet.
Ibid. bl. 363, a.

3) Aanbod.
Demophon seide : ',here
Dits een herde scone g h e b i e t,
Des owes en gheric niet.
Limb. B. VIII, vs. 1685.
Men hadde onwerd haer ghebiet,
Alstie de stat waenden hebben saes.
Ilymb. vs. 32746.

4) Aanzegging.
Zy hebbe aen my gelaeten het g ebiet,
Dat by zyn dochter niet en begeert te verkoopen.
Kl. van Hontghe bijt my niet, 1649, bl. 33.

Gebietich. Gebiedend, bevel voerend, heerschend.
En dmuckt ghy my geen knecht , u groote en gestalt
Is eens Heeren gelijck , die met wesen g e b i e t i c h
Na wassen en wel eten , te bed gaet alst ghevalt.
COORNH. Odyss.. l 605 ,

II, 173.

Ghebijden. Aanleggen, inrichten, overleggen.
Die ghene es milde die so gheb ij t ,
Dat hi ghevet ende hoot te tijt.
KAUSLER , De bone van Sedeu , vs. 1013.

Ghebijen. Beleven.
Doch hopic sal yemen geh yen den dagen,
Dat men vruchtbarich dit rijs sal Bien.
Belg. Mus. IX, 85.

Gebindien. Zegenen.
Eude hi gebindietse doe.
Lane. III, vs. 10555.

Ghebinte. Gebeente. Graven, die van buten dunken den lieden schone ,
mar binnen syn si vol van doeder liede ghebint e. Lev. v. Jez. bl. 184.
Gheblaadt. Gebladerd. Wdb. op
Gheblas, geblas.
Geblaas.

HOOFT.
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Hy spreeckt : en 't sterek geblas
Der op-gerezen winden
Hou dt stal , en laet sich ras
Sijn Heer ten dienste vinden.
CAMPH. Ps. 107, vs. 13.
De Noordwind is ghekomen

En heeft met zijn gheblas den Zwaluw 't lijf benomen.
VONDKL , door v. L. I, 579, vs.

Zie nog St.-Bijb. Esdra, 4e. I. C. IV, vs. 5;

VONDEL

10.

door v. L. I , 73 ,

vs. 738.
2) Geblaat. Gy sult horen tgheblas van den cudde. Bijb. van 1477,
Richt. V.
3) Geblaas op een blaasinstrument.
Soeten luut hevet , des sijt ghewes ,
So dattet scijnt die waerheit das ,
Als oft conste al pipe ghebl a s.
Nat. Bl. H. 174, vs. 2767.

4) Geluid, leven, rumoer, geweld.
Die home maecten selke g e b 1 a s.
Alex. I, vs. 1072.
Daer was tgeluyt groet ende t g e b 1 a s.
Ibid. II, vs. 251.

Ghebleet. Geblaat.
Doe men mi spaende vander mammen,
Ghinc is spelen metten lawmen
Dor to home dat ghebl se t.
Rein. door D. JONCKBL. vs. 2083.

Gebleckt. Met goad of klatergoud beclekt.
Gheblijf. Wat van spas of drank overschiet, rest.
Bestu oec arem man of neder
Ne biet dijns dranes ghebl ij f niet weder,
Daer grate liede ter tafle sijn ,
Ghiet uut of drinet al uut den wijn.
KAUSLER, De bone van Seden, vs. 598.

Gheblijff doen. Blijven.
Hy dede aldaer een gheb lij f f.
Mloep. B. I, vs. 2146.

Ghebhjf (Een) makers. Be reden of het verhaal afbreken.
Dies moetic m a k en .j. g h eb l ij f,
Ende dichten die jeeste, alsict las.
Rymb. vs. 10890.
24*
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Gheblijf (Een) sijn. Niet gebeuren.
Soe yst van d' saken een gheblijf.
Seghel. v. Jher. fo. I, d.

Geblick. Geftikker, geschitter.
Wie sal een' Volcker-vorst, soo veler hoofden hoofd,
Of 't kraeckende geblick van door-gegoude zijden,
Of 't flickerend behangh van steenen schat besnijden.
HUYG. Korenbl. I, 87.

Geblindoeckt. Verblind, verrukt. WO. op

HOOFT.

Gebloockt. Quid?
En niemand sal der zyn , die myn gebloockte lijck,
So my wel toebehoort , met edlen balsem strijck.
WESTERBAAN, Ged. 1657 , bl. 225.

naakt, moeten gelezen worden?
Zou hier ook gebloote , d.
Gebloosd. Blozende, lieflijk gekleurd. Wdb. op HOOFT.
Gebluyster. Schroei-hitte.
De vyer'ge Zonne-kloot, (die met een heet g e b 1 u y s t e r
Naer 't Tweelingsteecken liep) heeft sick van spijt geberght.
VONDEL , door V. L. I, 29.

Gheblusschen. Door hooger glans doen tan en, overschijnen.
Si (eene star) was zo groot, als one dochte,
Datse die hemel cume onthouden mochte ;
Der zonnenschiju en constse Met
Gheblusschen alse groot als yet.
Lsp. B. II, C. 14, vs. 56, var.

Ghebode. 1) Boodschap. Die enghel Gabriel dede die ghebod e.
RUUSBR. Brul. bl. 3, r. 5.

2) Beschikking.

Die coninc seide " Suldi mi dan
Here Walewein , doen ene bede,
Ernie winnen tscaec up hovescede?
Dan saelt staen tnwen g h e b o d e.
Walew. vs. 1261.

Gheboer, geboer. Boer, dorpeling, landman.
—

— die coene gheboeren,

Die , na die tale van Brabant ,
Dorpliede sijn to rechte ghenant.
VAN HEELU, vs. 6246.

Daer vast die hertoge ieghen
Hem meneghen geboer
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Ten dike, daer men over voer.
Ibid. vs. 2969.

Gheboeren. 1) Voegen, gelegen komen.

Dat dan alle onse ghesworen ,

alse si vermaent warden van enighen van ons Heren, die daer claghende
were, to samen comen suelen op haren eet , binnen acht daghen naest
volgende den daghe dat sijs vermaent warden, op die stede , die den
Here, die daer claghende is, g h e b o e r e n. NIJH. Ged. II, 119.
2) Voegen, maar meer in de beteekenis van behooren. Voirt oft saike
were, dat tot enigertijt , enige onser ondersaten, den voirgen. verbonde
nyet gehoirsam wesen , ende noch doen en wolde , als van wegen desselven
verbontz geb o er en sal , so soilen wij heren beide , enz. enz. Ibid. IV , 97.
Men vergelijke hiermede de volgende plaatsen. D. II, bl. 98 en 113.

Geboert. Een hoop, eene menigte boeren,

collectief voor de boeren.

Een heel Dorp moeyde sich met bidden voor een' Waerd,
Die naer de Galgh toe moest; all was by mog'lick waerd
Te sterven, sei 't Geboer t, 't Dorp kost hem niet ontbeeren.
IIITYG. Korenbl. II , 87.

Zie 00k GHEBUERTE.

Gebogelde koe. Koe met een blok clan hats of pool.
Gebogen (Hem). Zich vernederen.

PL.

Doe die coninc hadde gehoert
Ende verstaen sier suster woert ,
Antworde hi: " Hoe soudic mogen
Mi selven daer toe gebogen.
Belg. Mus. IV, 358, vs. 1758.

Geboget, geboecht. Overgehaald, bewogen.

Hij en sel oec niet wer-

den geboecht met minnen. Pass. Wijnt. 1480 ,

lxxxij , b.

Gebocht. Afgesloten, binnen grenzen gebracht.
Het water lag g e b o c h t in sijn bescheyde palen.
CATS , door Dr. V. vL. II , 4 , a.

Gebont. 1) Verbond.
Doe die coninc to Ghent in quam
Om dit geb on t.
Belg. Mus. IV, 336, vs. 1054.

2) Band, boei, bindsel.
Ic was ghebonden in ellen bant ,
Die my was yseren becant,
Bade was mi doch een vreemt g h e b on t.
.X. Plaghen , vs. 1227.

3) Bundel, bondel.
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Doe quam hem toe een wilt dier,
Goedertieren, niet onghier,
Aldaer van crude lach een g e b on t.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. IV B. XXXII, vs. 39.

Gebooghzaem , geboogsaam. 1) Magaande, buigzaam,megwarig,
onderdanig. Wdb. op

HOOFT.

En toont demoedig en gebo ogsaam
Zyn eerbied aan het hof-paleis.
OUDAAN, Poezy, I, 216.

De Wet uws Heeren,
Geschreven in 't geb o ogzaam hert.
Ibid. II, 87.
2) Zacht , bewerkbaar,, smeedbaar.
t Spreeckwoord zeit — — —
Dat men 't yzer dient to smeden
Als het heet is — —
En geb o og z a am door het vuur.
OUDAAN, Poezy, IV, 194.

Gheboernesse, gheboernisse, gebornesse. 1) Geboorte. MEYER.
Na ons Heren Gheboernesse
CCC iaer zestich ende zesse
Wort Keyser Valentiniaen.
MELTS STOKE, B. 1, vs. 59.

Oec comen andere vernoye an
Na sine gebornesse oec den man,
Dine niet laten none begeven ,
Maer met hem altoes vord eleven.
Lane. IV, vs. 104.

2) Afkomst.
Felix, van geb o rn es sen Sabijn.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. VI B. XXIII , vs. 81.

3) Geboortedag.
Tien tiden maecte Herodes
Van siere gheboornes s e feeste.
Rymb. vs. 23451.

4) Oorsprong. Maer men sal ierst seggen vanden principael IMien ,
vanden welken dese vorseide ghecoppelde linien trecken gheboerniss e.
Belg. Mus. X, 269.

Gheboort, gheboert, geboorte. 1) Kroost, nakomelingschap.

Eest

dat ghi mine ghebode houdt, is sal u goet doen tot in die dusentichste
gheboer t. Dr. V.

Prozast. bl. 63.
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Edel here storfdi sonder g h e b o o r t,
Daer soude op risen een groot discoort.
Gloriant, vs. 113.

2) Kind, wicht.
O vrient, dat ware jammer groot:
Het dunct mi sijn so scone kint.
Ghi sijt emmer to male ontsint,
Dat ghi wilt doden dese jonghe gheboor t.
Esmoreit , vs. 161.

Geboort. Arm beide zijden bezet.
—

— Een straet

Met volck gebo or t.
VONDEL , door v. L. IV , 468 , vs. 160.

Geboortelijekheden, gehu.ertelieheyen. Geboorte zaken, zaken die
de geboorte betreffen.
Ic wil aen nemen menscen natuere
Volcomen dat di propheten seyen
Van mire hoger gebuertelicheyen, enz.
Belg. Mus. IX.

Geboortenis, geboortenisse. 1) Geboorte.
Op 't allerhooghste feest van Gods geboorteniss e.
VONDEL , door v. L.

III, 390, vs. 1063.

2) Geslacht, Huis, familie. Wdb. op HOOFT.
Gheboos, geboese, gebose. 1) Boos, kwaad.
Die was fel, g e b o es e ende quaet.
Vanden Levene ons Heren, vs. 1291.
Ende dine vroescap was gheboo s.
Rymb. vs. 29220.

2) Slecht, onaangenaam.
Sine lier bloeiden als ene rose,
Sijn adem ne rooc niet ghebos e.
Walew. vs. 1412.
Ende binne den mure sach hi staen
Scone crude menighertiere,
Die roken van den egglentiere :
Daer rooc soe niet ghebos e.
Ibid. vs. 5113.

3) Onbeduidend, nietswaardig.
Mi dincke dine cozen ,
Onnutte ende gheboze n.
BLOMM. Oudvl. Ged. II, 15, vs. 10$6.
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4) Valsch, in schijn slechts bestaande.
Ende alse hi vuldoen waende gereet
Sinen wille ende gripen twijf ,
Verghinc geent ghebose iijf
Alse eene scade ; want hen was
Anders niet dan een ghedwas.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. II B. XX V , 46.

Ghebordelike. Bij tvijze van betasting , volgens

BLOMMAERT. Kan

het

zijn bij verdrag?
Hi sal hem hoeden met goeder herten
Der sonden ende der begherten,
Diene daer toe hadden ghedreven ,
Dat hi hadde al op ghegheven
Ziel ende lijf ghebordelike
Den viant ewelike.
Theophilus , uitg. BLOMM. bl. 34.

Geboren. Gebaard, ter wereld gebracht.
Deer bedocht de schoone Helena, van Jupiter ghebore n,
Dat zy de wijn confijten sou om vrolicker te leven.
cooiewn. Odyss. 1606 , I, bl. 22, O.

Gheborte. I) Nagestacht, nakomelingen, erven. Moyses gheboet in
der wet, ware een man die storve sonder gheborte, dat syn bruder
soude syn wyf nemen , ende winnen g h e b o r t e amen bruder. Lev. v. Jez.
bl. 155.
2) Gestacht in het algem,een.
— — — des segghen daerbi
Alle ghebor ten, dattic salech si.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. V , lste St. hi. 215.

Gebot, gebod, ghebot, ghebod, ghebodt. 1) Wit, goeddecnken,
welbehagen.
Men sal hem geven tsinen wille
U lant ende u , hide en stile
Sijn gebot mede te doene.
Lane. III, vs. 13353.
Ic leveret jou in jou ghewoud,
Mede te doene al u ghebo d.
Walew. vs. 1297.

Zie nog ibid. vs. 2809;

KAUSLER ,

Die Rose, vs. 11372.

2) Macht.
In sijn ghebot es die natnere.
OMM. Oudvl. Ged. III, 140, vs. 786.
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Ic ghelove an ene god,
Diet al hevet in sijn ghebo d.
Heim. der Heim. vs. 1946.

3) Aanbod, aanbieding.
Die coeman seide: " dat lonn god,
Dat ghi mi biedt dit scone g e b o t.
Limb. B. I, vs. 2734.
Walewein sprac : God die rike
Moete jou lonen dit scone ghebo t.
Walew. vs. 1155.
Zie ook Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 2855.

4) Gebied.
Ie gheve u nu ghebod
Over al tlant ende over die vroede.
Rymb. vs. 16388.

5) Wil, in de beteekenis van raad, raadgeving.
Mer wildi volghen mijn gheb ode
GM suit u selven wael ontstelen
Menich onghevuechlic quelen
Ende menich hertzweer ende pijn.
Mloep. B. I, vs. 1704.

Ghebot

of

Ghebod (Sijn) doen. Zen voornemen ten uitvoer brengen.
Doe seide God to hant nadesen
" Battle mensche wesen moet
Allene, dat nes niet goet :
" Maken wi hem oec bedi
" Helpe die hem ghelije si,"
Ende mettien Bede sijn ghebod
Selve, die wel rike God.
Rymb. vs. 527.

Ghebot

of

Ghebod (Sijn) legghen an lets. lets gebieden.
Dat hiere an leide sine ghebode,
Dat menne worpe in enen pit
Onder die lewen.
Ibid. vs. 16816.

Ghebouwsel. Gebouw. Kaineren, g e b o u w s e l e n ende vertrekken
buyten aen den Tempel. St.-Bijb. I Kon. VI, Kantt. 14. Geb ouws el en
'angst de huysen gaende. Ibid. Hoogl. VII, Kantt. 25. Groote schoone
Casteelen ende gebouws el en. Ibid. Zeph.

Kantt. 20.

(zebras. Scheldnaam. Rommelzod, gespuis, geboefte.
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Al dJoodsche gebr a s, die hem deden quellen.
ANNA BYNS , Ref. 1602 , III, 100 ,

re.

Gebreidt (In der handt). Gebracht, volgens BILnERDIJK.
Die tot pylaaren van 's lands welvaart uwe schouwderen
Verkooren hadden , en u in der handt gebreid t.
HOOFT ' S Ged. door BILD. I, 81.

Ghebreiken. Ontbreken.
Walewein sprac , die rudder coeue ,
" Here , mi ghebreict ene sake.
Walew. vs. 1291.

Gebrec. 1) Schuld. Of wye een mans rijpe koren snyet of dat hi neemt
dat sijn is of sijns heren daer hi mede dient , hi blijft sonder g e b r e c
des hi niet of en voere van den lande. Den Spieghel van Sassen enz.
4505, bl. 12.

2) Nalatigheid. Ende off hierin tot enniger tijt g e b r e c k gevielle , enz.
NIJH. Ged. IV , 449.

3) Schade, nadeel. Ende sal hebben voer sijn wedden ende anders
g h e b r eke, die hi aen ons hebben mochte , — — — hondert Vrancrixe
scilde tsiaers.

Dr.

VERWIJS De Oorl. vnn Hert. Albr. bl. 501.

Zie nog NIJH. Ged. II, 35 ; Belg. Mus. VI, 423, vs. 35.

4) Verbreking van een gebod. Zie Dr. VERWIJS Bloeml. III, 82, vs.
247 en 253.

Ghebreke (Sijns). Bij zijn overlijden. Zie NIJH. Ged. II , 201.
Ghebreken. 1) Stuiten, to keer gaan.
Ay! nu en weet is ghenen raet ,
Hoe men dit gheb r eke n mocht.
Winter ende Somer , vs. 417.
Ende consti dorloge g e b r e k e n
Men souds hem ewelije ere spreken.
Belg. Mus. IV, 357, vs. 1709.
Wij hechten aan het werkwoord breken nog heren de beteekenis van

te keer gaan, stuiten, bijv. in onze koortsbrekende middelen.
2) Ontbreken, to kort zijn.
So verre voer hi dattem seise
Ghebrac, ende hi dordien noot
Moeste slaen sijn vole te doot ,
Entie eten, ende keren.
MABBL. Sp. H. 4°. ed. I P. III B. XI, vs. 25.

Ende als 'er wijn g e b r a c k. St.-Bijb. Joann. II, vs. 3.
Zie nog ibid. Matth. XIX , vs. 20; MEIJER , Oude Nederl. Spr. bl.

46;
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Lsp. B. I, C. 21 , vs. 88 ; Lane. III, vs. 6222 en IV , vs. 5612 ; RUUSBR.
Brul. bl. 5, r. 9.

3) Verbreken.
Ende sijn op die dore geronnen ,
Diesi gebreken Met en connen.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 462.

4) Ontzinken.
Ende als sise niet langer mochte Bien,
Noch joncfrouwe noch pert mettien ,
G e b r a c hare therte ende si besweec.
Lane. II, vs, 11479

5) Afvallen, afvallig worden.
Here Conine! Wi willen medevaren
Met al onser macht , ende hulpen twaren,
Ende die u hier toe oec gebrect,
Wi willen dat men hem dogen wtstect.
VELTH. Sp. H. fo. 102.

6) Mankeeren, er aan haperen, aan schorten.
Wat mach hem gebreken?
Belg. Mits. II, 115.
Mer als alle man lude spreect,
Dan seyt hi hoir wes hem g h e b r e e k t.
Mloep. B. II , vs. 792.

7) Mislukken, niet gelukken, missen.
Och lieve vrient, dat moet u ghebreken
Te spreken teghen die joncfrou mijn,
Het moest bi mijnre hulpen sijn.
Lantsloot, vs. 667.

8) In gebreke blijven.
Al dat hi spreect, dat gheschiet ,
Des en ghebreect emmer niet.
Lsp. B. II, C. 22, vs. 42.

9) Eert einde aan, de zaak maken, den kn oop doorhakken.
Condijs anders niet ghebreken
So moechdi const ende list toe spreken.
Mloep. B. II, vs. 3063.

10) Ontvaren, verdwijnen, vergaan.
In wat daghe dat is versueke
Ghenade, ende op die rueke,
So wes ghereet, mijn droeve bede
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Tontfaen dor dine ghenadechede ,
Want mijn daghe ghebraken als soet.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. V, L ate St. bl. 206.

41) Door verlies van krachten of geweldige aandoening flauw vallen ,
bewusteloos worden.
Alse min her Walewein die glavie trac
Ute sinen lichame , hi gebrac
Van angwissen ende bleef doet.
Lane. III, vs. 6100.
Hoe dicwil waenstu dat si mocht g h e b r e k en ende van haer selven
comen van onmaten rouwe. Spiegh. der Volcomenheit, HS. P. 183.

12) Afwijken of to kort schieten. Ende wie was wiser dan salomon mer
hi g h e b r a c van den gheboden des heren ende voechde hem totten
heydenschen wiven. Ibid. P. 191 , vo.

13) Verflauwen, minder ter harte nemen. Ende wilt niet ghebre ken
in uwen goeden opset. Ibid. fo . 228 , vo.

14) Sterven, ter dood ingaan.
Hi wert so gevenijnt dar binnen,
Dat hi thant waent g e b r e k en
Sunder enege biechte spreken.
Lane. II, vs. 18766.

15) Geweld aandoen.
Hoe soudense soe haer jonghe natuer g h e b r e k e n P
Belg. Mus. IX, 184, vs. 55.

Ghebreken (Hem

of

sieh). 1) Zich vernederen , zich verlagen.

Van onwerden wildi h e m niet ghebreken
Dat hi hadde gheantwort een wort.
Walew. vs. 8542.

2) Zich onttrekken.
Maer ghi proeft die dine so scone
Met loyen ende met decreten
Met phylosophen ende met paten
Dat ics m i niet ghebr eke n can.
Meliboeus , C. XXXI , vs. 1990 , var.

Ghebrekenes. Het ontbrekende, gebrek.
Hine voorsach al met voorsienicheden ,
Die ghebrekenessen van der stede.
Lev. v. St. Am. II , vs. 302.

Ghebrenghen. Begeleiden.
Pie .iij. Ingle, wetter vaert ,
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Ghingen te Sodama waert,
Ende Abraham ghebrachtse mede.
Rymb. vs. 1833.
Ayoths ghesellen ghingen dane ,
Ende hi ghebrocht se in den ghane.
Ibid. vs. 7258.

Ghebriefte. Voorschrift.
Ghy moet u wachten van meer te stelene
Tgelt uut mijn buerse; vaet mijn g h e b r i eft e.
Belg. Mus. VI, 58.

Ghebrichte. Gedruisch, gerucht.
Hi reet onder die g h e b r i c h t e groet ,
Ende hi en duchte engene noet.
Ibid. VII, 186.

Gebroecsam. Buigzaam.

Ende dan werden wi heme g e b roeesam

ende vervult met sijnre vresen. RUUSBR. Tab. I, 174.

Ghebroect. Misdreven,

van breuk, broke. Vort so suelen die raets-

lude incomen alle maende — — — omme te besiene , so wat in den
landen , of op ten water, of op ter straten gesehiet ende ghebroect
si , binnen dier maent. NIJH. Ged. II, 118.

Ghebroel. I) Tegenstrijdig gewoel.
De lueht was solider licht, gheen dingh hadd' sijnen stant ,
't Een 't ander inde wech, end' all' ondienstigh: want
Het koude tegen 't heet, het droogh streed teghen 't vochte,
Het licht streed teghens 't swaer , het harde teghen 't sochte.
Al dit verward g e b r o e l, en desen ouden twist
Heeft God , die 't al vermach , door de natuyr beslist.
VAN BEAUMONT , Ged. 1843, bl. 35.

2) Hitte ,

volgens SCHRANT , die aan het Fr. w.w.

»bruler" denkt.

Somtijts zij haer verheught, vliedende 't Son g h e b r oel,
Te trecken bang van hitt', naer een loof-hutte coel.
HARDUYNS Ged. door SCHRANT bl. 14.

Gebroke, gebrooke. Afgebroken , niet aaneengeschakeld, niet achtereenvolgens. Wdb. op

Gebroken

of

HOOFT.

gebrooken landt. Land

doorsneden. Wdb. op

van veel water en meren

HOOFT.

Gebroken worden. Schipbreuk lijden. Want de schepen werden
I Kon. XXII, vs. 49.
Ghebrokenheyt. Scheur, gat, onttorning. Dat niemant onghenestelt,

g eb roken te Ezion Geber. St.-Bijb.

met coussen oft schoenen onghebonden, oft met eenighe ghebrokentheyt
aen sijn cleederen bevonden en wordt. Belg. Mus. V , bl. 185.
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Gebrugt. Bevloerd, door ijs overdekt. Wdb. op
Gebruten. Begaan, te werk gaan,.

HOOFT.

" Last mi," seit si, " g e b r u ij e n daer mede,
Ic sal wel doen dese besichede."
Lane. II , vs. 14998.

Gebruick, ghebruuc. Genot.
Want hij heeft siju begheren al,
Dat nemmermeer einden en sal ,
In selc ghebruuc van zoetheden.
Lsp. B. I , C. 21, vs. 91.

Gebruick of ghebruuc (Sijn) hebben. In het genot zijn van gezonde leden. VELTH. Sp. H. P. 248.
Gebruiken, ghebruyken, ghebruken. Genieten, genot of bezit
hebben van iets. Wdb. op HOOFT. Ende al mocht my alle die ghenoecht,
alle die wellust, ende alle die rijcheit deser werelt gheboren , sonder sonde
te ghebruyken. Spiegh. der Volcomenheit , f°. 35.
Zie nog Mloep. B. II, vs. 3694; VELTH. Sp. H. P. 474; Bediedenisse
van der Missen , vs. 1225 en 1281 ; Lsp. B. I, C. 3 , vs. 14 ;

RUUSBR.

Brul. bl. 23 , r. 19.
Gebrukich (Sijns) sun. In het genot van kraeht en leden zijn.
Ja ben is ghesont ende miins gebrukich,
June ben niet soe smukich,
Of ben is daer ict can verlingen,
Sone latict niet verdinghen.
Limb. B. III, vs. 1083.

Gebrus. Gemaal, gescharrel.
'k Ben dit g e b r us al mot.
J. VAN MEEKEREN , De doorl. Dieustboden, bl 32.

Ghebrusche. Gebrul. Des leeus ghebr us c h e ende der leeuwinnen
roop. Bijb. van '1477 , Job , IV, vs. 10.
Ghebu (In een) staen. In zekeren toestand, zoodanig gesteld zijn.
Spreekw. gezegde.
Si di in sinnen so verdoift
Ende ghi staet in sulken ghebu, (gebouw)
Dat ghi ymmer verre van u
Minuen wilt in vreemden steden.
Mloep. B. I, vs. 1715.

Gebuygelick. Buigzaam.
Sterren , eertijds steege steenen ,
Nu gebuygelick ale teenen.
MUYG. Koreubl. I, 503.
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Gebujr. Gebuur. Wdb. op HOOFT.
Gebuyren, geburen. Buurschap houden , bij de buren eenpraatje maken.
Als je vroegh en weder laet
Hier of deer g eb u y r en gaet.
CATS, 1828, I, 556, a.
De schoone Piramus en Tisbe , een eer in 't oost ,
G e b u u r den huis aen huis, elckandere ten troost.
VONDEL , door V. L. XI , 412, vs.

Ghebure (Na). Naar goedvinden of onderlinge schikking.

75.

NIJFI. Ged.

I, 197,

Gheburen. Stedelingen , burgers, inwoners.
Josephus dede bi mesuren
Water gheven den gheb ure u.
Itymb. vs. 28642.

Gebury. Gebuur. Geburyen hebben altijds beter neering.
Banck.-Werck , 1, 107.

DE BRUNE ,

Gheburich, ghebuerich, gebuerigh. Naburig.
Laat dijn geterghde wraeck versaedt zijn in 't verderf
Van ons gebuerigh volck , daer nu diju heiligh erf ,
Dijn Kercke light versmoort en in haer bloed versopen.
HUYG. Korenbl. I , 345.

Geburnede, gebuurnede. Buurvrouw.
Mine geb urn ed e heeft aide eere ,
Alt volek siet up hare sere.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. I P. V B. II, vs. 33.

Zie ook ibid. I P. V B. II, vs. 40.
Gebusem. Geslacht volgens

WILLEMS.

Ware oic dat take dat man ochte

wijf van buten onsen lande onder ons quame woenen , die willen Wi datse
gebruken haren vriheiden , si ende die van hem comen , die si souden gebruken ochte si in haren lande bleven waren, op dat si getonen consten
alse recht wijst , met haren gebuseme ende met haven gennecte. Belg.
Mus. VI, 305.

Gebuur, gebuer. 1) Boer, landman.
Want met cluppelen ende met spieten
Hebben wi g e b u e r e n, meer dan si.
VAN HEELU , vs. 4311.

Want lettel Ridderen entie g h e b u e r e
Hebbense wederstanden store.
MELIS STOKE,

2) Medeburges'.

— — — upten more

B. II, vs. 6I3.
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Daer mochtense haer g h e b ure
Beede spreken ende sien.
Rymb. vs. 33168.

Gebuirig = Aangrenzende. U. W.
Gebuurlykheit. Gebuurschap. Ibid.
Gebuurnis. Gebuurschap. Ibid.
Gebuersaem. Vriendschappelijk met zone buren.
Gebuersaemheit. Buurschap. Ibid.
Gebuersaemlick. Als buren. Ibid.
Gebuurzate. Naburig land, naburige streek. U. W.
Ghebuerte. Boeren.
Dese twee lande keerden sciere ,
(Heimsberge ende Wassenberge) al geheel,
Ende met hen daer een groot deel
Van diere gob u e r t e u, ends vandeu lauds ,
Die met hem ble'ven in die scaude.
VAN HEELU , Vs. 6007.

Ghecel. Geesel.
Maer twas een g h e c el by ghehinge
Van Hem die kennet alle dinghe.
HILDEG. Ged bl. 75, vs. 51.

Ghedaeds. Gedurig, geduriglijk , algid. Mar de knecht en blyft g h ed a e d s nit wonende metten here in sinen huse , dat dut de sone , die blyft
ghedaeds metten vader wonende. Lev. v. Jez. bl. 162.
Zie nog RUUSBR. Tab. II, 87, reg. 10.
Gedaaght. 4) Getrokken, gedreven. Wdb. op

"MOUT.

2) Bedaagd, oud.
Hi was een out en g h e d a g h et man.
Beatrijs , vs. 17.
Die here die op die borch sat
Was een scone gedaechde man.
Lane. III, vs. 19115.

Zie ook

ANNA BYNS ,

Ref. 1602, D. III,

77, r°.

Gedaegt (Wale). Van gepasten ouderdom.
Here, .C. orsse sere lofsam
Die coehtic in den wege mijn ,
Wale gedaegt, scone arabijn.
Karel de Gr. Fr. V , vs. 306.

Ghedaen, ghedane. Znw. Gedaante, vorm , uiterlijk, voorkomen.
Scoen was hi van gedae n.
Alex. V, vs. 323.
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Yr. Waer was Adam onse eerste vader
Gemaect , berecht mi alle gader ?
Antw. Clerc, nu geloeft mi das ,
In dat lantscap van Damas
Was hi gemaect herde zaen ,
Ende ontfinc der mensche g e d a e n.
BLOMM. 011dVi. Ged. bl. 12, vs. 964.

Zie ook Nat. Bl. bl. 432, vs. 29 ; Alex. V , vs. 91; HILDEG. Ged. bl. 100 ,
vs. 25 en bl. 144, vs. 177; MELIS STOKE, B. IV, vs. 1101; D r . VERWIJS,
Die Rose, vs. 9553.
Ghedaen. 1) Bijv.nw. Rein, schoon.
Siedi gone swarte voghele vlieghen ,
Die int water vallen tote over thovet ?
Besietse also dat ghijt ghelovet :
Hoe ghedaen cornea si weder nut.
Walew. vs. 5843.
2) Gesteld, de gedaante, vorm of het uiterlijk hebbende van, er uit-

ziende als.
Boven was hi een menschelic dier,,
Ende beneden ghelijc een stier,,
Groot ende wonderlic ghedae n.
Mloep. B. I, vs. 1399.
Nachts so each voor hem staen
Josue enen ingel , als enen man ghedaen.
Rymb. vs. 6602.
Zie ook ibid. vs. 28676 ; S t . Geerden Minne, vs. 166 ; Lsp. B. I, C. 3 ,
vs. 6 ; Alex. IX , vs. 1204.
Gedaen (Wel). Schoon, fraai, wet gevormd.
In den tor sijn joncfrouwen ghedaen ,
Die vroet ende hovesc sijn ende w el ghedae n.
Fl. ende Bl. vs. 2463.
Ghedaen. Deelw. 1) Voldaan, geboet.
Hier binnen est also vergaen ,
Dattie Vriesen hebben g h e d aeu
Van haer mesdaet ieghen den Grave,
Ende gaven hem van haerre have ,
Diere leveden , also vele
Dat hem ghine al wten spele.
MELIS STOKE, B. VI, vs. 2.

2) Als deelw. van doen, voor eene onbepaalde wijs.
II.

25
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Want hi hadde g e d a en maken
Eene bru gge.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P. III B. XXI , vs. 45.

Hoe meneghen man heefstu mede
G h e d a e n sterven dor vrihede.
Itymb. vs. 29218.

Ghedaetschelec. Gedurig, voortdurend.
Vast gedactscheleke.
Lev. v. Ste Lutgardis , IA. 58, vs. 82.
Maer si moest ligghen g e d a et s c h 1 e c stille
Op haer bedde te haern onwille.
Ibid. bl. 91, vs. 1061.

Ghedaderen. Neerkomen?

Ende daerom en is den mensche gheen

dine scaddiker,, dan die eyghen wille te ghebruken , want sy is alleen
een fundament, daer alle ongheoerdinaertheid van sonden op ghedadert
ende rust. Spiegh. der Voicomenheit, HS. van 1419, f o . 23.

Ghedaghen. Zich voordoen, gevonclen worden.
Maer is wane datter Iuttel g heti ace h t
Deser die men hier ghewaecht.
Lsp. B. I, C. 25, vs. 83.

Ghedaghen connen. Bestand zijn tegen.
Bode si sloeglien op her Hectore,
Dom moesten si saen treckeu op hoere ,
Doer die vrucht van sinen slagen ,
Voer hem en conde niet ghedaghen.
ELOMM. Oudvl. Ged. I, M. 18, vs. 1523.

De laatste regel is : Tegen hem was niets bestand.
Bode selke scade cortene
En sach noint man des gelike ,
Dat nu gesciede in beden siden.
Mar die van Grieken tesen tiden
Si en con sten niet gedageu.
Ibid. bl. 44, vs. 160.

Ghedacht , gedacht. 1) Gedachte. Passim.
't Voorgaende goed en speelt my in 't g e d a c h t
Voortaen niet meer.
DE DECKER, Rym-Oeff. , 294.

2) Denkvermogen.
En dropte gloende vonken
Door d' oo gen in 't gedacht.
J. VAN BROEK H1DZ EN , Ged, bl. 26.
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Geheugen, herinneringsvermogen. Tghene tijt ende outbeyt — — —

wt t ghe da c h t ghewischt hadde. VONDEL door v. L. I , 39. Zie ook Wdb.
op HOOFT.

Gedacht. Herdacht. Wdb. op HOOFT.
Gedachtenis. 4) Blijk, geheugenis, herinneringsteeken.

Ibid.

2) Gedenkteeken. U. W.

Gedachtenis (Boven alle). Verder dun het geheugen reikt.

Wdb.

op HOOFT.

Gedalsch. Groote beweging , yeroep , gerucht, geschreeuw, leven.
Elc doe even hont nam,
Ende sijn na den hert ghedoken.
Die bracken hebben echt verroken ,
Ende maecten een groet gedalsc h.
Ferg. naar het HS. vs. 107.
Voer den coninc es hi geredeu ,
Helm op thoeft, stilt anden hale ;
Hine maecte geen groet g e d a 1 s c h,
Maer hi viel op sconinx voet ,
Hi sprat: ens.
Ibid. vs. 2816.
Dat gedalsch ende dat geclop
Van den peerden ende van den slagen.
Grimb. Oorl. I, vs. 4291.

Ghedane (Aldus). Dusdanig , dergelijke, zoodanig.

Ende aldus gh e-

dane liede beweende Sente Pauwels. RUUSBR. Tab. II, 12, reg. 14.

Ghedangieren, gedangieren. 1) Zich verwaardigen.
Want is kiune ende weet soe dare
Dat min here, des sijt gewes ,
Van so hoger herten es,
Dat hi dit in gere manireu
Te doene sonde gedangiere n.
Lane. IV, vs. 1848.
2) Zich veroorloven.
Sine ghedangierden niet daer
Te convene.
KAUSLER, Reimchr. vs. 3244.

Ghedan.c. Gedachte, gepeins, overdenking.

Dat siju alle die g Ii e-

danke, die hi ons insert. RUUSBR. Tab. I, 245 , reg. 16.
Du selt den bosen vlien,
Ende u van sinen werken tyen ,
25*
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Soe dat ghi sift van sunden vri,
Ende in Gods vruchte altoos si
Dijn vroude, soe dat dijn ghedanc
Van hem nyen sal hebben wane.
Die .X. Plaghen , vs. 1110.

Ghede. Vertroutven.
Dits ooze ghelove ende ooze ghed e.
Nieuwe Werken v. d. M. v. N. L. V , 2e St. bl. 82.

Gedeegen. Geworden. Wdb. op HOOFT.
Ghedeel. Gedeelte, deet. Ende alden roef gaeftu in ghedele dijnen
knechten. Bijb. van 1477, Judith IX, vs. 3. Dat mynste pertikel of gh edeel van der blijscappen. Spiegh. der Volcomenheit, fa . 71.

Gedeele. Gerecht , rechtsgebied. Wdb. op HOOFT.
Ghedeelt. Verdeeld, niet eenstemmig.
Daer om in gh ed e elden rade
Salmen volghen, vroech ende spade,
Den raet die de vroetste gheven.
Meliboeus, vs. 2124.

Ghedeelt spel. Gevecht , strijd tussehen gelijke partijen.

HALBERTSMA,

Aanteekeningen bl. 366.

Gedeeltheyt. Verdeeldheid.

U. W. Groote gedeeltheyt ter dier

oorsake onder de burgerije bleef dueren. VAN HEEMSKERE Bata y . Arcadia,
4662 , bl. 260.

Ghedeeren, gederen. Benadeelen , schaden.

Ende de poorten van der

hellen en selen hare nit moghen ghedeere n. Lev. van Jez. bl. 108.
Want ens here, onder der sonne,
Die hen soude g eder en counen.
Mus. IV, 336, vs. 1050.
Zie nog Rymb. vs. 79; Dr. VERWIJS Wap. Mart. bl. 70; Walew. vs. 1530.

Gedegen. Gelukkig, voorspoedig.
Maer tgodloos volck met sijn cromm' omwegen
End rancken slim en wordt doch niet gedegen,
Maer most vergaen, end in seer korten stondt,
Met schand end spot verderven in den grondt.
MARNIX, Psalm I, vs. 3.

Ghedeilte. Bedeeling.
Wi sun ghesellinnen drie,
Been heet Juno, dander Pallas,
Ende is Venus, die niet en was
In ghedeilte wers versien.
Limborch , B. HT, vs. 1251.
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Gedekt (Niet). Niet verzegeld , in open omslag of couvert gedaan.
Wdb. op HOOFT.

Gedelich (Hem). Naar zijne gading , naar zijn yoeddunkett.

Ende

dairop soe voel lude en persoenen halden , als hem gedelich is. NIJH.
Ged. IV , 90.

Gedelike. Aanyenaam , welgevallig. Ibid. bl. 117.
Gedelinge. Deelgenooten, die met elkander to deelen hebben.
Ghedelf. 1) Graf.

Ibid. bl. 213.

Staphans nam sine uut sullen ghedelve
Ende hinken an die galghe selve.
CLIGNETT, Bydr. bl. 345.

2) Uitgegravene diepte , gracht. Den zelven Keyser Ottho dede oock
delven dat ghedelf oft Rivierkin. VAERNEWIJCK , Hist. van Belgis , 4574 ,
P. 115, a.

Gedempt. Opyeheven , vernietigd , yesloten. Wdb. op HOWE
Gedenck. 1) Gedachtenis. Wdb. op BREDERO.
Waar van men na verloop van jaren
't G e d e n k als Heilig zal bewaren.
0 UDAAN , Poky, II, 52.

2) Bedenken (Het).
Ghedenck is goet voirt na bezuren.
HILDEG. Ged. bl. 156 , vs. 72.

Ghed en c k doet lyden ende verdraghen.
Ibid. vs. 89.

Gedeneken.

Znw. Geheugen , herinnering.
Mijn Gedencken klaeght.
HUYG. Korenb1 I, 492.

lc sal haer ghedencken doen ophouden vanden menschen. Bijb. van
1477, Dent. XXXII , vs. 26.

Gedencken. 1) Geheugenis hebben van, heugen.

Wdb. op BREDERO. U. W.

2) Zich herinneren. Wdb. op HOOFT.
3) Bedenken, nadenken , uitdenken , bezinnen , in yedachte houden.
Ghedenck et om uwes selves eer
Ende om des oversten meesters leer.
Mloep. B. IV , vs. 2271.
Die mit wael ende oeck mit wee
Malcander lieven ende minnen
Mit voller gonst, mit alien sinnen ,
Mit alien datsi konnen ghedencke n.
Ibid. B. I, vs. 261.
Zie ook VONDEL, door v. L. X, 408, vs. 1235.
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Ghedenekenesse, ghedenekenisse. 1) Herinnering.
Dat vierde es, siet die lesse ,
Datmen die gedenckenesse
Int herte dicke sal overslaen
Sone maccht uter herten niet gaen.
Meliboeus , vs. 1228.
Zie nog Storni-nen , bl. 102.
2) Gedenksehrift. Wel aenmerckende verscheyden ghedenck eniss en,
brieven , boecken ende andere schriften — — houden wy voor seker,,
enz. GUIC. 0. 279 , b.

Ghederen. Vergaderen, verza?neien. Ghedinkt u nit der vif brode ,
elide der vif dusentech dire af aten , ende hoe meneghcn corf vol reliefs
dat ghi ghederet daer af? Lev. v. Jez. bl. 107.

Gederinge. Samenkomst, oploop.
Der ghemeinten gederinge
Die si maecten , omme dat
Si die heeren van der stat
Vernielen wouden al to samen.
Brab. Ycesten II, vs. 4790

Ghederven. 1) Vertiezen, kwijt raken.
Dat si gheeft den man, dat nemet si weder ,
Dat hi ne weet, hoe hijs ghederve t.
Fl. ende Bl. vs. 3183.
2) Te kort doen.
Nu en can is laugher niet gheswighen ,
Noch der waerheit ooc g h e d e r v e n.
Horae Belg. VI, 131.

Ghedestrueren. Vernielen.
Gedeun. Dreuning , davering , hevige betveging. Als het god eun
eenes heyrlegers. St.-Bijb. Ezech. I, vs. 24. Een geweldich gedeun, ibid.
IIII,DEG. Ged. bl. 166, vs. 243.

2 Kon. XXI, Kantt. 27. Gerommel ofte gedeun, ibid. Job XXXVII ,
Kantt. 5.

Gedeurnte. Braambosch, doornbosch, kreupelbosch, haagbosch.
Gediet, ghediet. 1) Volk, menigte.
Dit wilden wreken
Van Tricht die gemeine liede,
Die daer wt trocken met groeten gedied e.
VELTH.

Sp. H. fa . 137.

Hoe hi berechte sine liede,
Bat rike ende dat arm ghedied e.
MELTS STONE,

B. IV, vs. 602.
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IIALI3ERTSMA Ana. bl. 33.

Dese twee heren ende haer gediet
Die hadden, alsic seide to voren ,
Uptie Wandelen even wijch verloren.
MAERL. Sp. H. 40 . ed. III P. IV B. XX , vs. 12.

3) Een enkel persoon.
Seghelijn, dat coene diet.
Aangehaald in MELIS STOKE , bl. 315 .
Doen sprack aldus dat coene d i e t.
Ibid.

4) Geslacht.
Ende ghi , menschelie ghediet
Wast ende wert menechfoud.
Rymb. vs. 1268.

5) Sehepsel.
Meer wi en segghen altoes niet ,
Dat dus beestelike een g h e d i e t
Van Adame moghe sijn
Nat. Bl. bl. 19, vs. 152.
Men zie vooral de belangrijke Aanteekening van IIUYDECOPER in MELTS
STORE D. II, bl. 313 en v.

Ghedieden. Baten, helpen.
Engyene ende cracht van lieden
Wat mochtsi hier toe ghediede n?
Rymb. vs. 34112.

Gedien, gedyen.

1) Gedijen.

En onder dit beslagh soo heb ick yet gesien ,
Dat aen de teere jeught ten goede kan gedie n.
CATS , ed. 1828 , I , 409, a.

Soe en woude God om nyemants bede
Dat sondighe diet laten g h e d y e n.
HILDEG. Ged. bl. 75, vs. 33.

2) Worden.
Ben es sonder goede gewerke
Ende g e d ij e t teenen clerke.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. IV B. X XXVI, vs. 108.

Men vint gheen mes dat scherper snijt,
Als is een knecht, die heer g h e d ij t.
DE BRUNE , Spreeckw. 1636, bl. 332.

3) Voortspruiten.
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God wrac zo zere dit onghevoech ,
Dat hi Chaym ten selven tiden
Ende al sijn vole vermaledide ,
Dat van hem zoude ghedye n.
Lsp. B. I, C. 29, vs. 13.

4) Tot jets geraken.
So mach hi ter wijsheit ghedie n.
Ibid. B. II, C. 23, vs. 24.
Dat en gheen eyghen man
Te clerescape en mochte g h e d y e n.
Ibid. C. 48, vs. 215.

G-edienstigh. Nuttig, dienstig.
Eenen stock is zeer gedienstigh den -- —

pelgrims.

VONDEL, door v. L. II, 20.

Ghedierte. Sehepselen.
Op dat nu geen gewest g e d i e r t e ontbreecken zou ,

Nam 't Godendom en klaer gestarnte 't hoogh gebou
Des ruimen hemels in.
Ibid. XI, 306, vs. 87.

Gedyghen. Gedijen en worden. Wdb. op HOOFT.
Ghedieht. Geschrift, opstel, zoomel in onrijrn als in rijm.
Reunaert, wistic u ghedichte
Dat ghetrouwe ware, enz.
Rein. door D r . JONCKBL. vs. 3241.
Seneca seyt in sijn ghedichte :
Des hoverdichs wijfs aensichte
Ms een vierich wendt het es.
Die .X. Plaghen , vs. 2277.

Ghedieht.

Bijv.nw. of Dw. 1) Verzonnen , uitgedacht.
't Gedieht e schellemstuck.
VONDEL, door V. L. II, 349.

2) Opgesmukt, versierd. Wdb. op

HOOFT.

3) Veel.
Die daer ten etene waren gheseten
Men brachte hem vort ghedichte eten.
Fl. ende Bl. vs. 3888.

4) Vast, dicht in een.
Een half gerstijn broot gedicht e.
MABEL. Sp. H. 4°. ed. III P. IV B. XXVI , vs. 26.

G-hediehte , gediehte.

Bijw. '1) Onafgebroken.
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— — — n ghesichte
Dat suldi effen ende ghedichte
'Pe cuuschen dinghen altoos houden.
Die .X. Plaghen, vs. 1243.
Die naen riep : hulpe, g e di cht e.
Lane. II, vs. 16535.
Zie nog ibid. vs. 46009; BLOMM. Oudvl. Ged. III, bl. 61, vs. 55; Alex.
III, vs. 10 en B. IV , vs. 68.
2) Van nabs.
Alse dat wijf anesiet gedicht e.
Der Vrouwen heimelijkheid, vs. 1548.

Ghedichtelike. Dicht op een, in groote hoeveelheid.
Weent met groten tranen bitterlike
So dat mense siet ghedichtelike.
KAUSLER , Die Rose, vs. 6906.

Ghedicke. Dicht op elkander,, onverpoosd.
Mac gins andren gheven daer
Metten vuusten wel ghedick e.
Dr. VERWIJS , X goede Boerde, bl. 17, vs. 187.

Ghedinghe. Gesprek, gepraat , redo.
Nochtan seiden de Vlaminghe ,
Ende maecten daer of groet ghedingh e.
Mocht ons nu dat ghescien,
Dat si ons niet wilden ontilien,
Si waren sekerlike al use.
MELIS STOKE, B. IX, vs. 676.

Ghedinc.

Znw. Gedachte.
Daer is van enen ghedink e
Nemmermeer nut en winke.
Lsp. B. III, C. 3, vs. 783.

Ghedinc.

Bijv.nw. Nadenkend.
Wees vernemel ende ghedin c.
KAUSLER , De bouc van seden, vs. 413.

Ghedinkelecheit. Geheugen, aandenken.
Want srnenschen ghedinkelecheit
Metten mensche cort vergaet.
Lsp. B. III, C. 14, vs. 10.

Ghedincken, gedinken. 4) In het geheugen houden, geheugen, indachtig zijn, zich herinneren.
Lieve kint, dies gedin ck et mi ,
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Dat drie coninghe online di
Quamen van verren di Bien.
Vanden Levene ons Heren, vs. 3425.
Her Grave, seit hi, gedinct u iet,
Wat bier vormaels es gesciet?
VELTH. Sp. II. f°. 203.

Zie nog Rein, door D r. JONCKBL. VSS. 1504, 1675 en 1997.
2) Vermelden, gewagen.
Daer staen borne, boric ghedinken
Die apple draghen scone ende grote.
Rymb. vs. 1922.

Ghedinknesse, gedinkenisse. 1) Gedachtenis.
In ghedinckenes ende eren
Der twee toecoomste ons heren.
Lsp. B. II, C. 40, vs. 95.
Hi sette datmen misse
Op die ghedinckenisse
Der martelaren doen sonde.
Ibid. C. 44, vs. 480.

Zie nog Lev. v. Jez. bI. 177 ; Lane. III, vs. 1572;

VELT11.

Sp. H. fo . 28.

2) Gedachtenisfeest.
Noch heeten wi die gedinkenesse
Onser Vrouwen Lichtmesse.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. VI B. XXXI, vs. 9.

3) Verstand, gave van denken.
Want hi hevet u sin gegeven,
Ende gedinkenesse daer neven.
Lane. III, vs. 2882.
— — — van den Heileghen Gheest,
Comt ons gedinkenesse meest.
Die Dietsche Lucidarius, vs. 178.

G-hedoe, hoe ic ghedoe. Het ga mij zoo het wil. Rein. door Dr.
JONCKBL. vs. 3177.
Ghedoen. Verriehten, ten uitvoer brengen.
Allent, dat is ye ghedede
Doer u noch doer der werlt eer,
En rnocht mi helpen min awls meet.
HILDEG. Ged. bl. 51, vs. 200.

Si en can dese offerande niet ghedoe n. RUUSBR. Tab. II, hi. 80, reg. 18.

Zie ook

NUR.

Ged. II, 119.
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Kracht en bij uitbreiding tooverkracht.

Dese roede Caduceus ghenaemt is ,
Daer elck voor beschaemt is, leeghe en hooghe,
De doode verwecke ick by desen g h e do o gh e.
Handel der Am. bl. 50.
Tsghelijck de minne, by desen ghedooghe
Al winckende de Minnaers met smerte plaecht.
Ibid. bl. 80.

Gedoge (Bi). Bij toelating.
— die gene, die teneger stonde
Niet so vele conste gewinnen,
Dat hire hem met in enegen siune
Onthouden ochte gevoeden moege
Dese laetmen bidden b i gedog e.
Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 10740.

Gedogen.

Znw. Laden. Want nu sal ick mijn hant wtsteken , ende

slaen di ende dijn vole mit g e d o g e n. Bijb. van 1477, Exod. IX, vs. 15.

Ghedoghen, gedogen, ghedoeghen.

Werkw. 1) Lijden, ondergaan,

verduren , uitstaan.
Al gavic wech lijf ende scat
Ende doghede grote coude.
Dr. VERWIJS Wapen Martijn, bl. 11.
Onsehuldigh hebben veel hun have verloren,
Wel hem die zulx ghedoogh t met Jobs lollyek gheduld.
COORNH. Hecht Ghebruyck , enz. 1585, bl. 6.

Zie nog Vanden Levene ons Heren , vs. 3369.

2) Toelaten , toestaan.
Ende en wouds niet g e d o g h e n mi,
Dat hem sint berou alse hi
Wiste wie is was dat ware.
Lane. II, vs. 32480.

3) Uithouden , volharden.
Ende moeghdi tot dien gedoegh en,
Die coninc en sal u dan
Niet moghen deren vort an.
Ibid. vs. 32381.

4) Bestand zijn tegen, stand houden , opwegen.
Si seiden: " Sine waenden niet dat Claudijn
Soe vermogen hadde gesijn ,
Pat hi sonde hebben mogen
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Jegen den ridder gedoghen
Doer hi jegen vergaderde soe.
Ibid. vs. 34726.

5) Baten, van nut zijn.
Daer ne was sward geen so goet,
Al had Walewein gecregen ,
Ende haddire drie slage met geslegen
Als hi metten sinen dede
Dicwile ter meneger stede ,
Het ware to broken oft so gebogen ,
Dat hem nine hadde g e d o g e n.
Ibid. vs. 44800.

6) Verdragen, velen.
Oec leesmen dat men vogle vint
Die vander sonnen niet en tvint
Die claerheit gedog en connen
Rymb. vs. 241.
So grote elaerheit, sonder waen ,
Leet voor hem, hine conste ghed o g e n.
Te siene man met erdschen oghen.
Ibid. vs. 5139.

7) Deugen goed , geschikt zijn.
Meer daer toe ne can is ghepeinsen
No list no raet gheveinsen ,
Dier goet toe waer ochte mochte g e d o g he n.
Fl. ende Blanched. vs. 2338.

8) Duren, aanhouden.
Dit ghedo egh de meneghen dach ,
Dat si waren dus versceden ,
Dat deep den andren niet en sach.
Belg. Mus. X, 77, vs. 41.

Gedoghen (Hem). Zich weerhouclen.
Hine mochte hem niet g e d o g hen
Van wenene.
Lane. II , vs. 31309.

Ghedoghen (Hem laten). Zich laten welgevallen.
Nu swijcht ende laet u ghedoghe n.
Rymb. vs. 6464.
Naer sine doot lieten si hem gedoghen
Dat si regneerden onder hertoghen.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. III P. V B. XLII, vs. 79.
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Gedogenis, gedoogenis. Toelating. U. W.
Gedoghich. Lijdzaam.
In pinen wes gedoghich man.
^ra EJL. Sp. H. 4 0 . ed. I P. VIII B. XLVIII, vs. 5.

Gedoehsam,ghedoechsam, ghedoeehsaem. Lijdzaam,geduldig.

PL.

Een god in der drievuldicheden,
Jeghenwordich in elke stad,
Volcomelec wie twivelt dat,
Stare ende ghedochsam, almechtich.
Limb. B. I, vs. 7.
Rude ghedoechsame to sijn
Radic alle die vrienden mijn.
Mloep. B. IV, vs. 1875.
Zie nog Der Ystorien Bl. vs. 2107.

Ghedocht, gedochte. 1) Gedachte, zin.
Mer als een mensche so is beladen,
Dat hi selve ghenen raet en weet ,
Elide nyemant segghen en wil sijn leet ,
Die hem ten besten raden mocht ,
Mer selve volbrenghet sijn g h e d o c h t
Weder het quaet sy ofte suet, enz.
Mloep. B. I, vs. 1656.

2) Gedachte, overdenking , gepeins.
Menichfout was sijn ghedochte
Hoe hi vonde sulken raet.
Rein. door Dr. Toisicior.. vs. 542.
Te hare wart haddi emmer sijn ghedoeht e.
Fl. ende Bl. vs. 1654.
Volgens HALBERTSMA zon

ghedoehte

in het eerste voorbeeld begeerte

beteekenen.

3) Kracht, beleid.
Scoenre wijf noit man bekande ,
Hens nieman diese volprisen mochte,
Want nature al haer gedoehte
Dede ane hare.
Ferg. naar het HS. vs. 1198.

4) Begeerte.
Van danen brochti enen roof
Dats cume iemen heeft geloof,
Ende Olyfanten so geladeu
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Met vele dierre gewaden
Ende met so overgroten scatte,
Dat men mochte wanen datte,
Dat merre mede versaden mochte
Een grondeloes gierech g e d o c h t e.
MAERL. Sp. H. 40 . ed. III P. VI B. XLV , vs. 124.

5) Wijze

van denken.
Dat si was van hoghen gheslachte
Mocht men an haer ghedochte merkeu.
Fl. ende Bl. vs. 207.

Gedochte (Uut linen). LIU zijn hoofd.
Daer na twaelff daghen of dye
Ghinc hi sitten striven selve
Enen brieff nut sullen ghedochte.
Mloep. B. I, vs. 2847.

Gedoogh. Toelatiny, vergunning , oogluiking.
Het niewe vande straet of staten hier en ginder
Te hooren opperen , door een bedientes mond ,
Dien 't sonder mijn gedoogh niet voeghelijck en stond.
HuYG. Cluys-Werck, vs. 196.

Dat laken lichtelick verkeeren son in prijsen ;
Of, kond 't gees prijsen zijn , ten minsten tot gedoogh
Van hier een balck en daer een' splinter in ons oogh.
De zelfde , Korenbl, I, 379.

Ghedoochlike. Gedwee.
Doude hielden nederwaert thoot ,
Ende ghinghen voren ghedoochlike,
Ende neghen hem ootmoedelike.
Lsp. B. II, C. 28, vs. 57.

Ghedooehzaemheit. Lijd.zaamheid , verdraagzaamheid.

U. W.

Wt deser goedertierenheit cornea
Vif doegden , hebbic vernomen.
Reverentie ende ontfermecheit,
Vrienscap ende onnoselheit,
Ende daertoe eendrachtechede,
Ende oec gedoochzaemheit mede.
Dietsche Doctr. B. III, vs. 958, var.

Ghedoochsamech. Geduldig.
Die bisscop — — was
Goedertieren elide ghemate ,
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Ghedoochsamech ende gesate.
MAERL. Sp. II. 4 0 . ecl. III P. IV B. V, vs. 18.

Ghedoon. Geluid, gezang.
Waer ich gadelic , lustich ende schoon ,
Ende ich kond singhen zoet ghedoo n.
Mloep. B. II, vs. 2452.

Ghedossen. Stooten.
Ic ginc tot haer met droeven gelaten ,
Ende moest int slijc seer diep waden ,
Ende in dat coude water baden,
Eer ic dat ijs ontwee g e d o s t e.
Rein. door WXLLEMS, vs. 6321.

Ghedout. Geduld.
Dus so souttu goed g h e d o u t
Hebben van alle dien
Datti God doet gheschien
Lsp. B. III, C. 3, vs. 564, var.
Anders dan si darmoede
Namen wel in ghedoude,
Hadden si hitte , hadden si coude,
Deen vergaets metten andren wale.
Limb. B. VI, vs. 1803.

Gedragen, gedraaghen. 1) Zekere strekkitzg hebben. U. W.
9) Verdragen , verduren , harden , uithouden.
Ic heb so langhe tijt ghevast,
Dat ic heb hongher ende dorst,
Ende te drinken groten lost ,
Dat ic niet langher can g h edraghe n.
Lantsloot , vs. 341.
Wie is hi in desen daghen ,
Die sine woorde mochte ghedraghen?
Lsp. B. II, C. 31, vs. 58, var.

Zie nog MARNIX, Biènkorf, 1569, fo. 288, vo . ; Nat. Bl. bl. 151 , vs. 2283.
3) Bedrugen , waard zijn.
Die coninc es te mi so gram ,
Om dat ic hem eons nam
Van sinen scatte sulke scaerden ,
Dat cume g h e d r o e c h twe paerden.
Caerl ende El. vs. 1025.

4) Voorsehrijven , bevelen , inhouden.
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Oaliphus dat wel seker sijt ,
Es te secgen min no mere
Dan her Pans en haer here,
Ende dien die Sarrasine algader
Eren gelyc wi onsen Vader
Den Pans eren ende onderhorech syn ,
Gelyc soo doen syt hem in sun,
Ende houdene over haren Paus met,
Gelyc dat ge dr a get haer Wet.
VELTII. Sp. H. naar het HS. fo. 8.

Gedraghen , gedraaghen.

Deelw. Voorgestaan , begunstigd , aanbe-

volen , voorgedragen. Wdb. op HOOFT.
Gedragen (Bich). Zich beroepen. kit g e d r a g e my tot de genegentheden van alle wandelaers , soo te :wet als te peerde , enz. HUYG.
Korenbl. I , 428.

G-hedrachtich. Vruchtbaar. Plaetsen seer g h e d r a c h t i c h van
Koren ende Terwe. GUIC. P. 7, a.
Vet lant ende ghe dr a chtech mede.
Rymb. vs. 2401.

Gedram.

Drommel , menigte. Een kleyn vyer is met een Emmer

waters te blusschen, dat, als 't gevat heeft in barnachtighe materie ,
qualijck to lesschen en uyt to gieten is, dan met veel getiers ende
gedrams van volck. ROEMER VISSCHER Sinne-poppen, 1678 , bl. 49.

Ghedreeeh, gedrech.

Bedreiging , gepaard met tieren en schelden,

rumoer en geweld.
Doe pijsde hi dat dat g'e dr e e c h
Luttel goeds hem mochte saden.
Alex. II, vs. 90.
Ende Ferguut horde wel dat g e dr e e c h.
Hi at al stille ende dranc , ende sweech ,
Ende liet hen secgen datsi wouden ,
Tote hi sat was.
Ferg. naar het HS. vs. 2647.

Ghedreech doen.

Bedreigen.

Die den Sarasinen dede ghedreech
Ende dwanc se met siere mogenthede ,
Dat si namen an kerstinehede.
Lev. v. St. Am. II , vs. 1620.

Ghedrepen.

Quid ? Voldoen?
Baven — — —
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Die restoor dede, als ghi moghet hooren ,
Ende beterde dies hi hadde mesgrepen
Jeghen den menighen , dien 't g h e d r e p e n
Wel mochte dat hi hem gaf.
Ibid. I, vs. 5434.

Gedreven , gedreeven (Ter doodt). Omgebracht, ter dood gemarteld. Wdb. op

HOOFT.

Gedreven, gedreeven (Tot sterven).
Gedril. Geritsel , beweging , getril.

Het zelfde. Ibid.

In de boomen geen ge dr il
Vee en honden swegen stil , enz.
CATS ,

door Dr. v. vL. I, 579 , b.

Ghedringhe. Door gedrang belemmerd.
Ouwy ! hoe recht inghe
Ende hoe recht ghedringhe
Werden der sundaren weghen.
Die .X. Plaghen , vs. 2419.

Gedriven. Drijven.
Achter die ploech die knape lath ;
Van verren dat hi comen sack
Enen zomere met gemake ,
Die was gehort ane even stake.
Een knape dreefne met ere roeden,
Dat hem die lanken gingen bloeden,
Hine consten niet vort gedrive n.
Ferg. vs. 327.

Gedroch , ghedroch. 1) Spook, hersenschim.
Maer hi en vent een twint niet noch,
Doe hilt hilt over een g e d r o c h.
MAERL.

Sp. H. 40 . ed. I P. VII B. LXI, vs. 66.

2) Bedrog.
Droom ende ghedroch van elven
Boete , no wikelen , no tovren mede
Niemen gheloefde , none dede.
Rymb vs. 5380.
Omme gheene duegt steenen wi di noch;
Maer omdattu seghes g h e d r o c h.
Ibid. vs. 24686.

Gedrommel. 1) Drom , menigte.
— — — deer musket trompet nocht trammel

IL
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Na wetten luystert in het midden van 't gedromme 1.
VONDEL , door v. L. II, 614.

2) Geruisch.
Men treckter of en aen :

gedromme1 volt de lucht.
Ibid. bl. 536.

Ghedruok. Druk , droefheid.
Daer was sy eenen jaer off twee
In groot ghedruck ende hertelic wee.
Mloep. B. IV , vs. 1592.

Gedrusehe. Stormwind. G e d r u s c h e salse wech doen als stoppele.
Bijb. van 1477 , Jes. XL, vs. 24.

Ghedsad. Wisselvorm van GODSAT. Zie dit woord.
Ghedse. Roede.
Ghedsen. Geeselen. Ibid.
Geducht. Ontzag.
Ic heb recht op u geduch t.
Rein, door WILLEMS , vs. 6582.

Ghedulden.

4) Lijden , toestaan. Wdb. op BREDERO.

2) Veroorloven , niet ten kwade duiden.
Laet u niet manen, Soon, 'k stae niemand in sijn boeck ;

In 't mijne vind' ick schier wat meer volcks dan ick soeck.
Soo meet my Nijd en Spijt dit waere woord gedulde n;
Ick laet ved schulden naer, en ick sterf sonder schulden.
HUYG. Korenbl. II, 279.

Geduldigheidt. Geduld. Wdb. op ROOM
Ghedurech, geduerich. 1) Standvastig , onwrikbaar,, onveranderlijk,
gestadig.
Met hem reet menech ridder goet,
Stout, ende van orloghe vroet,
Die oec to voren waren vonden
Coene ende gheduerich in alien stonden.
Troj. Oorl. vs. 1437.
Want haer vrienscap, wats ghesciet
En mach g he duerech wesen niet.
Dietsche Doctr. B. II, vs. 770.
2) Duurzaam. Wdb. op HOOFT.
Gi suit een scip doen maken gereet
Vanden besten houte dat men weet,
Ende vanden gedurechsten.
Lane. III, vs. 8619.
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3) Onverganklijk.
Ay, Broeder ! hoe gegevic dat
Dat ewelyc gedurich sal wesen ?
VELTH. Sp. H. fo . 46,

4) Altijddurend, onafgebroken.
Dus Adam es mesdadich vonden
Dies moet hi aernen dan sijn sonde
Ewelic g e d u e r i c h, sonder fijn.
Belg. Mus. IX, 99, vs. 1091.

Ghedurecheit. Gestadigheid.
Want goet wille , dats dicke gheseit,
En hout altoes niet ghedurechei t.
Dietsche Doctr. B. III, vs. 1568.

Gheduren.

1) Uithouden.
Alst so cout es op die street
Dat niemen van couden en can ghedure n.
Horae Belg. VI, 128.
Die whit ghinc teghen mit ghenende ,
Mit fellen vlaghen ongehuyren,
Soe dat ic niet waende gheduren
Vanden weder inder zee.
HILDEG. Ged. bl. 28, vs. 158.

Zie nog ibid. bl. 162, vs. 27 en bl. 192, vs. 258; Mloep. B. I, vs. 2283,
Troj. Oorl. vs. 1080.

2) Verblijven , vertoeven , blijven.
Die coninc logierde daer den nacht
Met alle siere here cracht;
Tot anders dages wildire g e d u r e n
Om to vinden meer aventuren.
VELTH. Sp. H. fo . 183.

Ende ic g h e d u e r d e opten berth veertich dagen. Bijb. van 1477,
Deut. IX , vs. 9.

3) Blijven bestaan , in wezen blijven.
Dat heet men die Dode Zee;
Bedie heet mense dus ter wren,
Om datter niet in mach g edure n.
VELTH. Sp. II. fo . 15.

Wat steden ofte wat muren
Sonde enichsens g e d u r e n
Daer die Grieken yore staen ?
Alex. VI, vs. 234.
26*
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4) Bedaard, rustig zijn, rusten.
Die liefte heeft hoir thert bevaen
Dat sy ghedur en niet en conde.
Mloep. B. II , vs. 29b3.
Dat ay van groter minnen cracht
En conde ghedueren dach noch nacht.
Ibid. III, vs. 400.

5) Bestand zijn.
So dat hare scilde braken
Vanden steken, die si staken,
Ende haer halsberge niet g e d u r en
Ne mochten sine moesten scuren.
Lane. II, vs. 737.
Die twee en mochten niet gedur en
Jegen hem.
Ibid. III, vs. 2132.
Hoe sullen wi moghen ghedueren teghen haren aensichte. Bijb. van
1477, Dan. III, vs. 53.
Zie ook HILDEG. Ged. bl. 47, vs. 213 ; Nat. Bl. bl. 489 , vs. 3085.

Ghedurieh. 1) Sterk , duurzaam, tegen iets bestand in stoffelijken zin.
Mettien heeft hi tswert ghenomen,
Dat hi goet ende ghedurich vant.
Walew. vs. 6930.
Men neemt gedurigh parkement ,
Daer worden segels op geprent.
CATS, 1828, I, 243, a.

2) Voortdurend , aanhoudend. Emmers moghten — — — de uytvoerders van soodanigen werck genoeghsaem versekeren , dat hare gedachtenisse by die arme menschen in eenen g e d u r i g e n loft' ende Zegen
sonde leven. HUYG. Korenbl. I, 427.

3) Onwankelbaar , onwrikbaar.
En wat Hy eens belooft dat staet g e du rig vast.
CATS, 1828, I, 24, a.

Vander was heer Willem Taut,
Een stout rudder, sy u becant ,
Ende geduerich in allen stride.
Grimb. Oorl. II, vs. 1566.

Geduricheyt, gheduericheyt. 4) Volharding. De heilige Schriftuere
met aendacht en geduericheyt to lesen. CATS , door D r. v. yr,. I, 550,
2) Duurzaamheid, dour. De eeuwige kracht ende geduericheyt sijns
!evens. St.-Bijb. Hand. VIII, Kantt. 34.
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Geduurighhjek. Op den duur,, voortdurend.

Wdb. op HOOFT.

Op hope of met 'er tijdt een Vrede-zon misschien
Den Nederlanden mocht geduurigl ij c k bestralen.
VONDEL , door V. L.

I,

27, vs. 8.

Geduurzaemheit. Volharding.
Melchisedechs geduurzaemheit in 't werck.
Ibid. IV, 570, vs. 261.

Ghedwa. Gedwee, mak. So ghedwa als een schaep. MEIJER , Oude
Nederl. Spr. bl. 80.

Ghedwaas. Zie GHEDWAS.
Ghedwaas. Droombeeld, hersenschim.
Ghedwade. Het zelfde als GHEDWA.

Wdb. op BREDERO.

Dat derde poent dat kindre
Hebben selen meerre ende mindre,
Dats stille sijn ende ghedwad e.
Lsp. B.

III,

C. 10, vs. 169.

Ghedwanck. Kwelling , last.
1VIalcanderen nemen sy bij der hant,
Dusent vroechden werden dair bekant,
Elck ghift to kennen sijn ghedwanc k.
Mloep. B.

II,

vs. 1175.

Ghedwas. 4) Verbeelcling , inbeelding.
Lieve minne, hets al ghedwa s.
Hor. Belg. VI , 111.

2) Schim, verschijning , geest, bedrieglijk beeld. Zie GHEBOOS , 4de beteekenis.

3) Schim, schaduw.
Die nacht teghinc alse een g e d w a s.
Alex. I, vs 1342.

4) Bedrog.
Dit is al loghene ende ghedwa s.
Brab. Yeesten , II, vs. 1554.
Hets waer,, hens gheen ghedwa s.
Limb. B. III, vs. 52.

5) Zotteklap of logentaal.
Oec eist loghene ende ghedwas
Van Pont van Mautriple mede,
Van here Wisslau die snodelhede ,
Ende meneghe favele groet ende cleine.
MAERL. Sp. H. 40. ed. 1V P. I B. I, vs. 44.
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Gheduas.

Bijw. Verward , door elkander , volgens MEIJER. In din

parvisen so plach g h e d u a s to ligghene ene grote meneghe van siken
lieden. Lev. van Jez. bl.

Ghedwas maken. Te schande maken , aantoonen dat iets valsch
of logenachtig is.
Hoe Enoc ende Helyas
Al sullen maken ghedw as
Dathi gheseit heeft ende ghedaen.
Lsp. B. IV, Beghin , vs. 26.

Gedweech. Gedwee, buigzaam.

Ghy suit sijn herte vermorwen ende

gedweech maken. St.-Bijb. Spr. XXV, Kantt. 48.

Gedweeghsaam. Zacht , murw. Wdb. op
Gedweerst. Dwars.

BREDERO, bl. 498.

Op Mordrette quam daer alsoe houde
Een ridder van Nortomberland
Gedweerst opten coninc.
Lane. IV, vs. 11766.

Gheduesnesse. Dwaasheid.

Ende alse die yongren dit hoerden so

dochtt hen doerheit ende g h e d u e s n e s s e, ende en gheloefdens nit.
Lev. van Jez. bl. 235 en v.

Geef. Gaaf,, ongeschonden , gezond , zoo als iets in zijn normalen
toestand moet zijn. KIL.
Hoe g e e f en vast de pael in 't water is gestalt,
Daer under na den schijn gelijct by scheef, en belt.
z. aavns, Sinne-beelden , fo . 12, vo.

Gheel, geol.

Znw. Geelzucht. Maer nu wort het herte van binnen

vergult , en de mensch met de gheel overloopen. J. DE BRUNE , Banck.Werck , 1657 , bl. 15.

Gheel, geel.

Bijv.nw. Geheel.
Van den sticken ele deel
Es ih'c. lichame al ghee I.
Bediedenisse van der Missen , vs. 1075.
Daertoe quam die stat al g e el
Om to besiene haer gelaet.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 260.

Zie verder Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 10016; Limb. B. I, vs. 2728 en
B. XI , vs. 48.

Geele. Rood.

Dese Grave Dirk was gewapent mit gout ende geel e.

Clerk u. 1. L. bl. 39. Deze vorm duidt eene verzachte uitspraak aan van

keel, in de wapenkunde voor rood zeer bekend. In het Fransch heet het
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gueules , en is , even als keel , ontleend aan de roode kleur van de keel der
dieren, en wel der vleeschetende of verslindende dieren.

Geellike. Geheellfik , ten voile.
Hoe men dit boec heten sonde :
Die Rose seggic dat heten sal,
Want daer es in besloten al
Die art van minnen geellik e.
Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 35.

Gheelt. Geld.
Hebdi gheen gheelt, mogdi niet gheven.
Vaderl. Mus. I, 325, vs. 44.

Gheen. Vnw. 1) Elk.
Ic weet wel dat harre gheen
Hadde eer ghelaten daer sijn leven.
Walewein , vs. 9109.
Die verdaeh vaert in den crijt
Ter warelt ghenen man ,
Dies u wille staden an.
Caerl ende El. vs. 1224.
Ende rekenden ghene scade buten ,
Mochtensi haer viande besluten.
MELIS STOKE, B. II, vs. 565.

Doze beteekenis wordt verklaard door g h e en to beschouwen als eene
contractie van ghe-een , dat in den vorm geheel overeenkomt met ghetwee,

ghedrie , gheviere , die in de oudere taal bekend zijn.
Men leze hierover verder na Dr. JONCKBLOETS Aanteekeningen op den
Walewein , bl. 296 en v.
2) Die.

Gheen voghelare hadde doghen seer,
Ende si dropen emmermeer.
CLIGNETT , Bydrage , bl. 274.

Doe toghen ghene ridders wt
Te velde waert.
MELIS STOKE, B. III, vs. 638.

Zie nog VELTH. Sp. H. P. 40.

Gheen. Bijv.nw. Gindsch.
Hulp breect sorghe code ducht ,
Ende werpt den anxt in g h e e n r e lucht.
Mloep. B. II , vs. 2830.

Gheenen. Grimlachen. KIL.
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Gheenieh, geenig.

Ontk. vnw. Geen , geen een, geen enkel. Wdb.

op BREDERO.
Dies suit ghy 1VIijnen naem in geenige metalen,
In min noch meerder stof aenveerden te bepalen.
HUYG. Korenbl. I, 18.

Op datter gee nig rijck door oorloogh werd verwoest.
VONDEL , door V. L. II, 181.

Gheenradeghen. Beraadslagen , ook zich beraden en daardoor tot
een besluit komen. Van din daghe vorwert so bleven si g h e e n r a d e g t
in din, dat sine doeden souden. Lev. v. Jez. bl. 174. In din daghen so
was nakende de tyt van sire passien, ende dar omme so gheenradegde
hem Jhc met vasten wille te gane te Jhrlm wert. Ibid. bl. 175.

Geenre kunne , egeenre kunne. Geenerhande. Oec

sal hi ten

heilgen sweren, dat hi egeenre kunne gelt geven en sal, van den
toile, enz. NIJH. Ged.

Gheenst. Brem.

II,

186.

Wat helpt een droogh gheenst busschelken in

eenen heeten ovene. MEIJER , Oude Nederl. Spr. bl. 78.

Geenster. Vonk. Ende alsoe gelikerwijs alse vlamme endee
o e nI, 87, reg. 6.

st e r en op gaen uten viere, enz. RUUSBR. Tab.
Zie 00k GEINSTER.

Gheent.

Aanw. Vnw. Dat , gindsch.
Ghe en t huus was van groten prise.
CLIGNETT , Bydr. bl. 71.

Zie nog GHEBOOS , de 4e beteekenis; Nieuwe Werken der M. v. N.

I,

L.

240 ; VELTH. Sp. H. f°. 118.

Geep. Linksch, onhandig , verkeerd.
Wordje grim, en loens , je snadse ?
Wordje g e e p, je vidse-vadse ?
VAN DE VENNE , BelaCCheade Wereld , bl. 105.

Jij bent daarom Met te minder,
Of men seyde : Soet (vrouwennaam) is g cep,
En daar by een clinger-sleep.
Ibid. bl. 32.

Gheepe. Aal. Km.
Geeps. Verslenst , verwelkt , naar,, kwijnende.
Gheer,, geer. 4) Begeerte, lust, behagen.

Wdb. op BREDERO.

Hebt ghy een rechten geer
Tot een goedt leven , vol van lust.
CAMPH. Ps. 34, vs. 9.

Mit sijnre meysterliker liste
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So wed hi sijns herten ghee r.
Mloep. B. II , vs. 3073.
2) Liver, aandrang.
Doe trat ic naer mit groten gheer
Ter tenten binnen.
HILDEG. Ged. bl. 167, vs 282.

Gheer, geer. Avegaar, elger, aalsteker. xth.
Gheer, geer. Speer. Zie MELTS STOKE, I, 410; LULOFS, Gloss. op zijn Handboek.
Gheer, geer. Bijv.nw. Aangenaani , beminnelijk en , bij uitbreiding,
hoofsch , welgemanierd. Het schijnt eene samentrekking van gheheer te zijn ,
waarvan het tegenovergestelde onghehier niet zelden voorkomt.
— — Walgheer,
De weert was ende geer
In sinen tiden ende ghetrouwe.
MELIS STOKE, B. I, vs. 466.

Zie verde'. op GIIEHEER.

Gheerd, gheerde , gerde , gaerde. 1) Roede. KIL.
2) Schrede als lengtemaat.
Judas ghinc daer graven te hant
Omtrent twintich gheer den, ende vant
Drie crucen tenden een.
Lsp. B. II, C. 47, vs. 78, var.

3) Takje, rijsje.
Hi brat een rijs van eere hage ,
Ende sprat: oom , nu slaet drie slage
Op u hunt myt deser gheerd e.
Rein. door WILLEMS , vs. 1681, var.
Vergelijk hiermede Belg. Mus. IX, 109 en 125.

Gheerde van ijser. Llieren roede. KIL.
Gheerden. Traliên. Ibid.
Gheere. Slip , zoom van een mantel of kleed.
Bewaert my Heer der Heeren
Als een appelken der ooghen ,
Onder u vloghelen en gheer en,
Laet my den boosen zijn ontogen.
ZUYLEN VAN NYEVELT , Souter Liedekens , 1584, Ps. 16.

Myns wilt ontfermen Heere,
Mijn siel op u verlaet ,
Want ic my tot u keere ,
En schuyl onder u gheere,
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Tot dat die boosheyt heel vergaet.
Ibid. Ps. 56.

Gheeren, geeren. 1) Begeeren. Wdb. op BREDERO.
Wie dat vosse met muse weert ,
Hi weret hem spise , dier hi gheer t.
Belg. Mus. VI, 190.
Date mi genoech, en g e e r niet bet.
Rein. door 'WILLEM , vs. 4346.
2) Gaderen, bijeenzamelen. KIL.
NIJH. Ged. Il, 223.
Geerft zijn. Aangrenzend gelegen
Geeringe. Contractie van gedering. Bijeenkomst, vergadering, samen-

strooming.
O duvels alle versterct u neringe,
Hier wert so over grote geeringe
Van der sielen , die hier zweymen,
Wie en selense waer weten heymen.
Belg. Mus. IX, 85, vs. 741.

Gheernen.

Contractie van

gheheerne. Heeren. Voer Ons ende voer

die gene die na Ons selen comen , die ghe erne sijn selen van onsen
lande. Keur van 1284, zie Belg. Mus. VI, 303.

Gheernen. Vertoornen.
Sine consten ons nemmeer g h e S r r e n,
Dan dat si onse kint betoevert heeft.
Limb. B. I , vs. 171.0.

Geers, geerse, girse. Gierst.

(Hearse) anders genaemt g e e r se

ofte g i r s e. St.-Bijb. Ezech. IV, Kantt. 33. Het lant gebouwt en met
koorn of geers besaeyt. HEEMSK.ERK , Bat. Arc. 1662, bl. 73. Dan meet
men boonen zaeien , en kamerkruit en g e e r s jaerlijcks de murwe yore
bevelen. VONDEL , door V. L. V, 81.

Geert. Begeerte.
Wat heeft on-eenigheyt den mensch bereydt al plaghen ?
Ale geert, die zond' heeft in quaed' eyghendom behaghen ,
Slockt in al 's werelts goet, en maeckt sich selven rijek.
S. COSTER , Ithys, 1643, bl. 4.

Wiens hart met g e e r t na staet en rijckdom is besmet.
Ibid. bl. 5.

Gheert. Contractie van Gheöert.
Hi es g h e e r t overal
Ende met vrouwen lief getal.
Ferg. naar het HS. vs. 3139.
Zie verder HUYDECOPER op STOKE,

D. II,

bl. 166 en V.
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Gheerven. Geerfden. Nae dien brieven , di wi enen edelen man heren
Willem den here van Cranendonck den g h e e r v en ende den ghemeynen

I, 211.
Gheese. Gans. ML.
Gheeze. Hoer. Ibid. en MEYER.
Geezele. Zweep. Doe donatus hem (den ezel) sloech nut een geezel e.

dorp van Hedel ghegheven hebben. NLJH. Ged.

Pass. Somerstuck , fo. cxliij , a.

Gheessens. Geenszins.
Ende in dart gheess ens laten.
Limb. B. IV , vs. 11.

Gheest, geest, giest.

I) Aanleg , roeping. Wdb. op HOOFT.
2) Individu, persoon. Ibid.
3) Rederijker,, letterkundige. Wdb. op BREDERO. In Vranckrijck hebben
eenige geesten de spelling willen hervormen , en juyst schrijven gelijck men
spreeckt. VONDEL, door v. L. II, 353.

Gheest. Land.
Ende aldat tote dien Foreeste
Behoert, in water ende in g he e s t e.
MELIS STOKE, B. I, vs. 424.

Vergelijk hiermede wat HALBERTSMA zegt, in zijne Aant. op MAERL. bl. 257.

Geest. Groeikracht.
Zy knaegen hoy en gras en ldaver met hun wortelen
En groente en steelen af. De g e es t des beemts verdwijnt.
VONDEL, door V. L. VI, 670, vs. 331.

Gheest, geest. 1) Tafereel , verhaal, geschiedenis.

Fr. »geste."

Hy liet schone g ees t en malen,
Beyde in cameren ende in zalen.
S t. Geerden Minne , vs. 145.
Doen si dat vernamen
Dat dat hare conineginne was,
Seide die gees te daer ict in las ,
Loefden sise utermaten sere.
Limb. B. VI, vs. 2760.
In roomschen gee sten es bescreven, enz.
Nat. Bl. bl. 252 , vs. 345.

2) Zaak.
Beloven en verleesten syn twee ghee s t e n.
MEIJER , Oude Nederl. Spr. bl. 72.

3) Daad, krijgs- of heldendaad.
Nochtan so willies bestaen
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Te striven Alexanders g e e s t e n.
Alex. B. I, vs. 25.

Gheet , gheete, geet. Geit. ML.
Een hood sach wilen onder geeten
lammekijn lopen ende bleeten.
CLIGNETT , Bydr. bl. 167.

G h e e t e sijn daer vele int lant.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. I B. X XXII, vs. 23.

Gheeten.

Samentrekking van

Gheheeten. Geboden. Dat hem Jhc it

hadde g h e et en copen , dis men bedorvende soude syn ter feesten. Lev.
van Jez. hl. 203.

Geeuwgaeuwen. Geeuwende en talmende drinken.
Ik houw niet van die My, die so leggen en lepperen ,
En suigen aen de kan en geeuw gaeuw en en fepperen.
Hertog van Pierlepom, 1649, bi. 4.

Geewecht. Vereeuwigd. Ende overmids hare, werden alle dogede ende
alle goede werken ons gee w e c h t ende Gode geoffert. RUUSBR. Tab. I,
132, r. 11.

Gheffen. Grieven, doorsteken. MEYER.
GhefInen. Imperf. ghefeen. Eindigen, ophouden , uitscheiden.
Doe viel si hem ten voeten daer
Ende greepene om sine been ,
Al wenende si niet ghefee n.
Limb. B. XI, vs. 1174.
Doe glint hem mijn her Walewein ane
Ende wondene al achter een
Te seven steden eer hi ghefee n.
Walew, vs. 3678.
Zie nog Limb. B. XII, vs. 352; Der Ystorien Bloeme, vs. 1600; Walewein,
vs. 454.

Ghefineren, gheflnieren. Betalen.
Here al vercochtic al mijn lant
Ende mijn erve al uten gronde,
In conde soe meneghen besant
Niet ghefineren 1) noch de ponde.
Dit es van Saladijn, vs. 46.
Want is soe vele goets niet en can

1) In het Belg. Mus. VI, bl. 95 komen de zelfde regels voor, maar dear vindt men in pleats van
ghefineren, ghefinieren.
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Ghefineren, wat mi mochte vromen.
Ibid. vs. 54.

Gheflaer. Vleiend gesnap.
Noch de suyker-mondt van Soetje ,
Noch de mildicheyt van Goetje ,
Noch 't bedrieghen van Jut Vals,
Noch 't g h e f 1 a e r van Elsje Kals ,
Kan , enz.
VANDER VEEN , Zinneb. 1642, bl. 341.

Geflick. Gesmul.
En 't is gelooffelick dat dicke Swaenenburgh
Stond met sijn Huysvrouwtje en keeck , niet sonder sorgh,
Dat het by dat geflick sijn tennewerck moght gelden.
HUYG. Korenbl. I, 553.

Gefthum. Zeker kaartspel. Wdb. op BREDERO.
Gegaeyd. Vroolijk, verheugd.
De Acker daer twee wel-g e g a e y de sinnen ,
Met lacchenden arbeyd schreyende vruchten winnen.
R. VISSCHER , Brabb. 1669, bl 91.

Ghegaet. Gade, echtgenoot.
Wie scoender Iciest dan sijn g h e g a e t, enz,
.X. Plaghen , vs. 2198.

Ghegade, gegade. Wederga.
Wijnbrauwen bruin zonder g e g ad e.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. V, 2de St. bl. 74.

Ghegade. Vertrek, slaapkamer.
Binnen was hi ghevisierd wale
Ghelijc ere conincliker zale :
Plaetche, prayele ende bade,
Salen, gariten ende meneghe ghegad e.
Rymb. vs. 31504.

Ghegaden, gegaden. Teelballen.
Daer na so quam een ongeval ,
Daer meester Piers sere of qual ,
Want hem worden bi wareden
Sine gega den ave gesneden
Op enen nacht binnen Parijs.
Dr . VERWIJS, Die Rose , vs. 8334.
Want hi den zone niet wel en gheloofde,
Na dien dat hive roofde
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Van sinen manliken ghegade n.
Lsp. B. I, C. 42 , vs. 11.

Ghegaden. Aanstaan, smaken.
Bonen, niet to seere ghebraden ,
Doet den paeu gheerne ghegade n.
Nat. Bl. bl. 399 , vs, 3070.

Gegadert, gegaadert. Opgedaan, gekregen. Wdb. op
Ghegalp. Geroep, geschrei, moord geschrei.

HOOFT.

Ach wapen ! moort !
Wel wat ghegalp is date
BREDERO , Stomme Ridder,, 1638, hi. 40.

Gegar. Te samen.
Nacht ende dach sijn si g e g a r.
Lane. III , vs. 22307.

Ghegare, gegare. Kleeding, kleed j, kleed.
Martijn besciet ons openbare
Hare gedane ende haer g e g a r e.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. IV B. XLVII, vs. 46.

In sijn abijt, in sijn gheghare,
So sat elc man daer ende at.
Ibid. IV P. I B. XX , vs. 56.

Zie nog

DIEREGODGAF

Troj. Oorl.

vs.

3216 ; Die Clausule van der Bible,

C. 28.
Gegatsat. Vervloekt.
So nauwe croopmen ende sochte,
Datmen een wassijn beelde vant,
Dat die Jueden altehant
Bespottet hadden ende geplat ,
Bespuwet ende gegatsa t.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VII B. L V , vs. 36.

De woorden Gods haat zijn bij contractie godsat geworden, en van dit
woord heeft MAERLA NT een werkwoord gegatsatt en gesmeed, waarvan
bovenstaand woord het y ea deelw. is. De Onbepaalde wijs is mij echter
nergens voorgekomen, en ik twijfel of die wel ooit bij de Schrijvers van
MAERLANTS

tijd in gebruik zij geweest.

Gheghavet. Begaafd volgens DAVID. Zebedeus bediet ghegheven ochte
gheghavet. RUUSBR. Tab. I, 210.
Ghegelt. Van geld voorzien.
Princen ende ander heren
Smeken , vleyen ende eren
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Den riken, wel gheghelden man,
Die borghen , lenen eude gheven can.
Meliboeus, vs. 2904.

Gheghene. Plants , oord.
Gheguelp. Gezwelg.

KIL.

Dan comt ghy droneken in, al reghel rollent aen ,
En krayst de street, soo zeer is 't lichaem overlaen ,
Door 't gulsighe gheguelp van half en yolk kannen.
s.

COSTER ,

Rijcke-Man , 1615, bl. C, 3.

Ghegherwen. Aankleeden.
Priestren die ghegherw et staen
Vorden outaer selen si doet slaen.
Het Boeck vender Wraken , II, vs. 698.

Geggetje. Spreukje, sprookje , relletje. Wdb. op
Gheehis. Ophouding , schorsing , einde.

BREDERO.

Hoe van desen Serophis
Sijnt was gemaket een g h e c h i s
Ende hoe sijn tempel wart gevelt , enz.
MAERL.

Sp. H. 40. ed. I P. I B. LIII , vs. 98.

Gheehissen. Ophouden, stillen, doen ophouden, tot bedaren brengen.
Si sprac:

kere nemmermeer

In hebbe mijn kint ghesien eer.”
Niemant en constse ghechisse n.
Lsp. B. III, C. 3, vs. 763.

Gheglent. Van borstweringen voorzien.
Gheglent waren die ghange alle ,
Dat menre niet of ne valle.
Rymb. vs. 11373.

Ghegnoek. Gesnik, gezucht. Wdb. op BREDERO.
Ghegoet sijn. Met goederen begiftigd, beschonken zijn.
Ende want sijn vorsate Florens
Ghegoet was op der Vresen chens.
MELTS STOKE,

B. I, vs. 1156.

Ghegood. Vergoddelijkt. Ende hier online, overmids die genade Goods,
soe sele wi ons selfs ende onser eigenre persoenlecheit altoes vertien , ende
volgen eenvuldeehleke na onser g e g o o d d e r naturen in Christo. RUUSBR.

21.
Ghegort. Omgord.

Tab. I , 153 , r.

Onghewapent , ende met zacken g h e g or t.
Rymb. vs. 12710.
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— — ghegort
Met enen gordele.
Ibid. vs. 12977.

Gegraveert satijn. Gewerkt satijn. Wdb. op HOOFT.
Ghegrey. Geklaag , weeklacht. Wdb. op BREDERO.
Gegremelt. Gevlekt. Oock mishaeght my geen g e g r e m e 1 d e (koe).
VONDEL , door v. L. V, 107.

Zie nog ibid. VIII, 235, vs. 92.
VIRGILIUS zegt in zijne Lantgedichten , over het aanfokken van paarden

en koeien handelende , met betrekking tot de laatste :
Een die gegremel t is zal mijne keur niet stooren.
VONDEL ,

door v. a. VIII, 235, vs. 92.

Ghegronden, gegronden. Doorgronden, peilen, tot op den grond
peilen.
Jacop , menich proeft ende coert
Der helegher scrifturen woert ,
Ende waentse wel ghegronde n.
Dr.
—

VERWLTS,

Wapen Martijn , bl. 12.

— dijn grote ontfarmechede,

Die noit mensche en cost g h e g r o n de n.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. V, lste St. bl. 219.
Zie nog VELTH. Sp. H. fo . 45.

Ghegunt. Bernind, geacht, in de gunst staande.

Talassius , die een

jonck man was , wel geacht ende ghegunt van een yegelick. Levens van
Plutarchus , 1644, fb . 11 , c.

Gehaar. Gehaard, van haar voorzien.
—

Mi dochte dat in sach

In minen drome, daer is lath,
Eenen sconen god green gehaer
Met rams home scone ende claer.
MAERL.

Sp. H. 4 0 . ed. I P. IV B. II, vs. 30.

Dat kint was int anscijn vro ,
Scone ende een deel kersp g e h a e r.
Ibid. IIII , vs. 17.
Zie nog ibid. I P. VII B. C , vs. 21; Nat. Bl. bl. 200, vs. 3327.

Gehaerden. Uitstaan, dulden.
Sine conen niet g e h a e r den
Dat si sceden vanden wiven.
Ibid. III P. I B. XXXVII, vs. 38.

Gehad, gehadt , ghehat.

1) Vijandig , haat toedragend.
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Nochtan so waren hem gehadt
Alle die gene die hi vant
Onderwegen.
VELTH. Sp. H. f°. 338.

U sal die Conine g e h a d werden.
Ibid. fo. 380.
Meer voorbeelden vindt men in Die Dietsche Doctr. bl. 239 ; Lsp. B. I
C. 24, vs. 24 en B. II, C. 31 , vs. 68; Brab. Yeesten , B. I, vs. 1077.

2) Gehaat. Zie D r. DE JAGER, Verscheidenheden, bl. 294.
3) Gehouden. Wdb. op HOOFT.

Gehacht.

Znw. Band, maeht, geweld.
Deen es in spaeus macht,
Dander in skeysers g e h a c h t.
Het Boeck vander Wraken , I, vs. 457.

Ghehacht.

Verl. Dw. Vastgemaakt. Oer scheype die vor oerre stat

ghehacht ligghen. NUR. Ged. D. III, bl. 17.

Gehalde ende verlech. Ontvangst en uitgaaf. Dat men mytten sely en onssen neve van den gehal de ende sijn verlech dair op gerekent heeft. NIJH. Ged. IV, 27.

Gehalen. Verzamelen.
Binnen .xxx. daghen , hebbets gheloof,,
G hehaelden si cume den roof.

Rymb. vs. 17650.

Ghehamen. Meten, schatten,

volgens D r. DE JAGER.

Al waert dat alle die ingle quamen,
Sine consten die hoecheit niet g h e h a in e n
Diet al heft of ghecnocht.
Van der Drievoudichede, achter MEIJERS Lev.
v. Jez. bl. 125.
Ofschoon D r. DE JAGER, in zijne Verscheidenheden, bl. 305, aan dit
werkwoord de juiste beteekenis van meter?, heeft aangegeven , moeten wij
echter hier mededeelen , dat Profr. SIEGENBEEK 5 jaren vroeger van een
ander gevoelen was en dit werkwoord, in den Letterbode van 1839 door

ornvatten , bevatten verklaarde.

Gehanden. Beletten, voorkomen.
Eer Walewein dit conste g e h au d en
So was die gene gelopen thanden
In die stat.
Lane. II, vs. 38333.
H.
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Gehandsaem.
Gy krijght gehandsaem volek tot schueren en tot wassen.
CATS, 1828 , I, 341, a.

(Jed. V, 1'13.

Gehantplicht. Opgehouden, bezig gehouden.
Gheharden, gehaerden. tlithouden, verduren.
Dot die zoete honichstam
So zuur elide bitter was ghewarden ,
Dattet uyemand en mocht g h e h a r de n.
tVIloep. B. I, vs. 1682.
Sine conen niet gehaer den
Dat si sceden vanden wives.
AEILL Sp. II.

4

5 . ed. III P. 1 B XXXV1I ,

vs.

38.

Gheharm, geherm. Bust, zaligheid.
Die arme es blide in Abrahams arm
Daer boven , in thentelsbe g e h e r m.
Vaderl.

1‘11/8.

III, 254, vs. 586.

Gheharm. Leed , nadeet.
Diana , Acteon bestraffende otn zijne vermetellieki zegt :
Nees, seen vileyn, ghy blijft in pijneu
Ws 'evens spacie, ghy en dorft riet kernten ;
Roe mocht zulck dorperheyt in h swermett
\i nept , dat ghy tot schandalisatien
Woudt breughen de zuyverheyt g h eher m e it.
Handel der Am. 11. 145.

rust rinden.

Gheharmen, ghehermen. Husten , gerust
Consten sy hoer voornernen bybrenghen listich ,

Sy en lieten goey menschen nerghens g h e h a r m e a.
ANNA BYNS , Ref. 1548 , 11, 35.

Daer siju worme met tween amen ,
So stare , sine late! niet geharm en
Ellen starker olifant ,
Sine verdritekene al to hant.
D r . .10NCKBL. Midden-1i, Dichtk. II,

Zie nog

WILLENS , Mellgelingeri ,

455.

bl. 54: Belg. Alas. VII, 159, als suede

1_4. 191 ; Alex. B. VI, vs. 1121 en B VII, vs. '1007 : ANNA. [TYNE, Ref.
4602 , B. III ,
66 , r°.
, bonoedigd , aungemoedigd.
Gehart , gehert.
Bey wy aen 't stortneu kloeek gehe

r t

door ow verivaeu

Als Icemen harm roof den vyand randen aen.
VON

, door v.

61)3, vs. 423.
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Zal een wijf geherter
Wezen als ern oorloghsumn.
Ibid. bl. 106 , vs. 880.

Ghehartich. Kloek , krachtig.
Entan als desen tijt is leden ,
So crijeht hi jaren totten dertich ;
Starck ende wel g h e h a r t i ch,
Wort hi dan in sinen lede.
HILDEG. Ged. bl. 98, vs 78.

Ghehas.

Quid ? Verlangen?
Van niemant heb is weer gehoort wensch of ghe has
Waer uyt ick mochte speuren, dat ick haer quaem te pas.
COORNHERT , Odyss. 1605,

, 133.

Ghehat sijn. Vijandig zijn.
Nu was die Zone rnetter Moeder,,
Die bier of ne was niet te vroeder,,
Noch en pensde niet om dat
Dat hem here Symoen was g e h a t.
VELTH. Sp. H. fo . 66.

Zie nog Brab. Yeesten B. I, vs. 2077.

Gehande. Inhoud.

Tughende metten g e h a u d e derre jeghenwordiger

Carten. Tweede Proeve , bl. 48.

Ghehebbet, gehebt. Geebd.
1VIettien hevet Walewein vernomen
Twater vor hem gheh e b b e t wel.
Waleweiu , vs. 3659
Alse der wilder seebaren
Waren gehebt ere wile.
Ibid. vs. 2903.

Gheheel. Ongeschonden.
Al waren gheheel alle die mure
Die poorters sijn sonder were.
Rymb. vs. 32076.

Geheelt. Gehecht, tot een gevoegd.
Geheer. Znw. Heer.

Wdb. op HOOFT.

Jetro quam daer, Moyses sweet ,
I. vroet heidin ende .j. gehee r.
Rymb. vs. 4463.

Gheheer,, ghehier.

Adj. Ooespronkelijk had dit wooed de beteekenis

van :weld, lictelijk , beminnelijk, aungenaam. Later Icreeg het, bij uitbreiding , die van vroolijk , Lustig, levendig.
27'
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Acht persone saten
Op eenen lichten dach ,
Ende si droucken wel ende aten
In cell vri ghelach;
Een ridden wel g h e h e e r,
Een maghet van hoger come, ens.
Belg. Mus. 11, 432.
Die winde vlieghen hare vlucht ,

Die sne verdoyet altemale;
Beken lopes in den dale;
Die fonteinen worden g h e lr i e r.
Heim. der Heim , vs. 1063.
fu dese sale g eheer e.
BLOMM.

Oudvl. Ged. IT, 22, vs. 1723.

Zie, nog .X. Plaghen, vs. 580.
Men zie verder eene nadere verklaring van Iiit woord, door

M. DE

VRIES , in D r . DE JAGERS Taulk. Magaziju, IV, 68.

Gheheet. Gebod, bevel.
Ic .moet doen al n gehe et
IVedert mi lief si ochte leet.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 933.
Ende vautse order siju gheheet
13ede ghewillich ende ghereet.
MELTS STOKE,

B. II,

VS.

189.

Baer ne dorste niemen uutvaren ,
Sunder des hertogen g e h e e t.
Lane. TT , vs. 10305.

Gheheetsel. Geesel.
Het was een g e h e e t s el met gehengen
Van hem , die kennel alle dingen.
HIL DEG.

Ged. bl. 75, vs. 51, var.

Geheffen. Opheffen.
Dat crime was swaer ende lane,
Hi en enlist g eh e f f e u.
Vanden Levene ells Heren, vs. 2920.

Gehegeden gerichte. Besloten gericht.
Geheymen. Bedekken , yehein? Louden.

Ged. III, 330 en IV, 341,

Maar Triton kloek van gheest g e h e y m d e syn gedacht
Eu trok bedektlijk heeu in 't midden van de nacht.
NDER VEEN ,

nine!). bl. 332.
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Gheheymt het sun ghy wilt, men seyt 't is lijk wet waar.
Ibid. bl. 455.

Geheimenis. Bedekle zta-sk, geheim. Wdb. op HooFT.
Gheheymt. Omheind afgeschoten. JUL. en MEYER.
Geheimte. Heinivg. ME iER.
nabs. Zie GliERENDE.
Gheheinde. _nicht
Gheheinghen. Het zelfde als GHEHENGEN, due toelaten.
Al gheheinght hi dan dat

Geheis. Bevel, last. NIDE. Ged. II , 62.
Gheheyt. 1) Het zelfde. Ibid. II, 9 en I3rab. Yeesten , 11, 633.
2) Belofte. Zie D r. DE JAGER , 'Talk. Mag. 1, 92.
Ghehelecht. Geheiligd.
Dine name moete gehclecht siju.
Rymb. vs. 22725.

Ghehelpen. Baten.
Dat hi was sterc ende coeue
Sal hem niet ghehelpen moghen,
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 691.

Ghehelpich , ghehelpigh , gehelpich. Behtlyzaam.
Dits ene sake, ridder fiin ,
Dat ghi hare moet g e h elpich sijn.
Limb. B. VII, vs. 502.
Dies moetic hem gheh elpieh
KAUSLER , Die Rose, vs. 9730.

Ghehelpighe vrouwe.
BLOMM. Oudvl. Ged. 11 , 57, vs. 31.

Zie nog Belg.

IV , 106.

Ghehende , ghehinde , gheheinde. Diehl

, nabij , in tie nabijIteid.

Ende als hi bet quain g h eh e n d e
Seghende hi hem ende was in vare.
Caerl code El. vs. 303.
Gheen bet gheraecter no vroeder
Ne woont hier niewerinc g h e h e n d e.
Walewein , vs 4467.
Zie nog Nat. 131. bl. 33; Belg. Mus. IX, 40; Witiewein , vs. 410:).

Ghehenden , ghehinden.

Nadere)1, nabijkomen.

Ende teerst dat si dcr 11 aze g h ellen den
Songhen si lude ende acre.
MELIS STOKE, B.

Zie nog Vaderl. Mus. I, 91 , vs. 40.

, vs. 36.
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9) Toetaten , gerlogen , gehengen , toestaan.
oen woude Earle niet g h e h i n d en,
Pat hire daer sneer wilde sinden.
Brab. Yeesten , B. IT, vs. 3304.
Merct hies grote oetmoedichede
Pie ons here vanden hemele dede ,
Pat hi den duvel gh e hi n d e dan ,
Hem to proeven als even anderen man.
Vanden Levene ons Heren , vs. 1032.
Zie nog Brab. Yeesten, B. I, vs. 461 en B. 11, vs. 3304.

Laden , verduren, onclergaan.

Ghehenghen, ghehinghen.

So wilt my voor mijn doot noch eens by Gloria brenghen ,
Hier na , daer Room w at 't wil, ink sal 't ghetroost g h e Is en g en.
GROEBE , V ersch. Ged. II', 159.

2) Toetaten.
God mach wonders g hehen ghen vele ,
Eer hi w rake laet gheschien.
GIL DE:1. Ged. bl. 109, vs. 38.

Op dat hens God wil ghehen g he n ,
Dat hij t mit eren mach volbrenghen.
Ibid. bl. 198 , vs. 41.
Zie nog Lev. v. Jezus, hi. 36 ; Alex. V, vs. 384.
2) Witten, goedvinden,
Die heili g,he kerke heeft g h e h i n g t ,
Datsi niemene an haer en dwingt.
Lsp. B. I, C. 48 , vs. 151.
Naas sprat: Tc sal gh eh i n ge n
U versoenen ende ghedoghen.
Eymb. vs. 8790.
Gehengenis. Toetating , toestemming.
Hoe zulk een vryheid des gewisse
Al lang op Gods gehengenisse
Uw welvaart en uw staten std.
oupAkN , Poezy,, 1, 186.
Hoch indien eenigh ongeval my door Godts gehengenis overquai
vONDEL, Eneas, 1737, B. IX bl. 352.

Zie ook MM. Ged.

IA. 16; P. SCR1VERCUS , Out Batavien, bl. 96.

Gehenkenis (By). On,der toelating. Wdb. op DOOFT.
Ghehent. Nabij , in de

aangrenzenel.

brie co ni n ge w oen den in orient,

19
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Deen den anderen wel ghehe it t.
Vanden Levene oils Heren , vs. 479.

Gheherde.

Hard, laid.
Als si den grave ghenaecten void,
Doe spraken si hoveerdeike wocrt ,
Die een, dic ander entie derde,
Die vierde mede alsoe g h e h e r d e.
HILDEo. Ged. bl. 56, vs. 18.

Gheherden.

Gedogen, dulden.
Also hi seide, dat hem dochte ,
Dat hijt gheherden Met en mochte,
Hine most berechten metten zwerde.
JOELIS STOKE,

B.

, vs. :30.

2) Volhouden , harden. Hoe wel dat sy 't aldaer met langhe en konde
geherden, oni clatter reel moorden ett rooveryen gliesehieden. MARN1X
Byen-lcorf, 4645 , bl. 169, v°.

Gheherm. Zie GHEHARM.
Gehermen. Husten, rust vinclen.
Also als gevelt die sake
Dat die here sines kneclit
Bluwet ende voert, ns sijn recht ,
Ende sijns selfs butt bescermt ,
Ic wane die keytijf niene geher me t.
Alex. II, vs. 733.
In den tekst , door SNELLAERT uitgegeven, leest men voor den laatsten
regel :
lc wane die keytijf m e n e gehermet.
Door dezen missing in het woord, moest de beer 8NELLAERT tot eene
verklaring komen, die geheel onjuist is. Door op het dente been der

III

eene stip to plaatsen , en dus mene in niene to verancteren, wordt alles
duidelijk ; want dan beteakent doze reget:
lk geloof , dat de ellemieling nooit rust [weft.

Ghehermen.

_us. , za,i
I f twic,
I I genieten. Zie GEUA1LM.
0 Almachtighe Godt wilt mijuder outfermen ,

W ilt naijn siele iu u heylich bloet verwermell
Laet my ghehermen Dialer a dexele.
Ito
By my en sullen sy

WAERT ,

Illet

De vier \A terst. hi. 1 98.

gheherme 0.

Handel der Am. bl 188.

Gehermen (Hem).
Fr. »litlitt170iP".

Ziehheeren On wended. 136 k

) ! theeinen. to
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Ic loep siet dat my den nuese mach leeken ;
En wet m y van vresen hoe geherme n.
Playerwater,, vs. 102.

Gheherst. Heerlijk , aanzienlijk, voornaarn,

van her, heer.

Nu hoort wat Floris den stierman bat,
Die van den schepe was ghehers t.
Floris ende Bl. vs. 1772.
Men diende hem rijclic alrerst,
Want hi van hem allen was g h e h e r s t
Ibid. vs. 1867.

Ghehert , gehert. Moedig.
Zal een wijf geher ter dan
Wezen als een oorloghsman.
VONDEL , door v. L. 1, 706, vs. 880.

Gehert. Aangenwedigd , voortgedreven.
Eer wy aen 't stormen kloeck, gehert door uw vermaen ,
Als leeuwen haren roof, den vyand randen aen.
Ibid. bl. 693, vs. 425.

gehertich. Moedig , vot nva.

Gliehertich ,

Maer die ridder was geher ti eh.
Limb. B. III, vs. 385.
Enen sone so liet hie ,
Die Luprant bi namen hiet,
Dien hi tconincrike liet,
Een kerstijn man ende g e h e r t i c h.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. V B. XLII , vs. 126.

Zie nog Brab. Yeesten, B. VI, vs. 871.

Geheten. Eten.
So vele voles was bi hem inede ,
Dat hijs ne hadde ghene stonde
Dat hi daer geheten conde.
Rymb. vs. 23276.

Geheugenisse. Bestendigheid , voortduring.

Dat door het huwelijk

— — de geheugenisse der mensehen is to behouden. CATS, door
D'. V. NI, I, 425.

Geheugenisse

dagh. Gedenkdag. Ende is de Vlote met grooter vreucht

den derden Octobris, (daer noch alle jam een geheugenisse dagh
of gehouden wordt) tot het ontset der stadt aenghekomen. GUICCIARDYN
fo . 207, a.

Ghehidet. Verborgen. Men denke aan het Eng. »to hide".
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GREHI.—GHEHI.
Daer in leghet mijn scat g h ehi de t.
Rein. door Dr. JONCK BE. vs. 2574.

Gehig. Hijgend geblaat van vermoeide sehapen.
't Eene schaepken van u hondert,
Dwalende met naer gehi g.
SLUY TER , Lofzang , enz. bL 38.

Ghehinden. Zie GHEHENDEN
Ghehinden, gehinden. Ter hand stellen , overhandigen.
Mettien si opt vingerlijn Bach,
Dat hem die vrouwe van Lac gehinde,
Doe sine to hove sinde.
Lane. II, vs. 11487.
Ic wane wel dat dese jonfrouwe
Eneghe letteren briuct op trouwe
Daerse die gebrodere mede sinden,
Om dat sise sal gheb in de n
Eneghen vanden baroenen nu.
Ibid. vs. 26291.

Gehinge.

Har, spit, hengsel.

Hencksel ofte g e h i n g e daer

aen (de deur) hangt ende vast is. Spr. XXVI , Kantt. 26.

Ghehinghen. Zie GEHENGHEN.
Ghehinc, gehinet. 1) Toelating, toestemming.
Want die lichaern en vermach gheen dine,
En si mids der zielen ghehin c.
Lsp. B. I, C. 18, vs. 64.
Want jeghen der Joden ghehine
Was hi worden Conine.
Ibid. B.

C. 1 , vs. 113.

Zie ook Die Dietsche Doctrinale, B. 1, vs. 406; HILDEG. Ged. hi. 75, vs. 51.

2) Vermogen, het in start zijn.
Maer hi was so jonc van dagen,
Dat hi gheene wapene en moeht dragen.
Doet so verre was gedregen
Dat hi der wapene mochte plegen ,
Ende hem nature gaf gehinc,
're bedinckene alle dine,
Quam hem in sijn herte to voren , an.
Belg. Mus. IV, 309, vs. 229.

3) Wit.
Maer soe wi doet sijn ghehinc

it,22

(MEHL- - (HIER].
Ter dine daer scande in leit,
Es quite alre wijsheit.
Die Dietsche Doan B.

vs. 1288..

Doe dese Jhesus — —
Den winden gheboot zijn ghehin c.
Lsp. B.

, 0. 37, vs. 21,

4) Wensch , begeerte, lust, trek.
Here, bier ben is gesint
Van vrouwen, die dragen kint,
Die voerbaerste , weet wel dat ,
Die daer sijn binnen die stad,
Die den lost hebben so groot
Na zeevischs, dats hen ware noot
Dat sijs hadden haer gehinc t.
Belg. Mus. IV, 353
Ende wet, dat die alle dine
Wreken wonde na sijn ghehinc,
Dat hi sine vriende verdriven
Sonde elide allene bliveu.
Doctrin. B. 11, vs. 3722.

5) Macht.
Het was een mensche inder Joden lant,
Die so vele wondere dede,
Ende so groot een leraer was mede,
Dat sijn leven ende sijn g ehinc
Boven menschelike nature ghine.
Lsp. B. I, C. 48 , vs. 107.

6) Bestial, raadsbesluit.
Hoe dorstu in dijn ghehinc,
Crueen der glorien coninc?
Ibid. B. 11, C. 36, vs. 1757.

Ghehinc doen tot iets. Doorzijn wit of niacht tot stand brengen.
Want wesen es dedelste dine
Daer God ye toe dede ghehinc.
Ibid. B. I, C. 19, vs. 86.

Ghehinklec. Toegevencl. Met desen adversaris mote wi over een
draghen ende g h e h in k lea wandelen in den weghen der gebode Gods.
Lev. van Jez. bl. 37.

Ghehinknesse. Toelating , toestemming. Ende wetti nit dat men twee
musehen Copt Otis even virdone, ende noelltan en valtor one ter erden

GHEI11.- - GEHOE.
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nit , sonder dat g h eh ink nesse nws vaders die in den hernele es. Ibid. bl. 48.
Gehint. Gestadig , volhardend , tot het einde onwankelbaar.
Ic waen mer also vele vint
Minres in tronwen gehint,
Alsmen doet swarter swanen.
1) r . vEnwiJs , Wapen Martijn, I, vs. 440.

Ghehitten.

Stagen , getukken , een doet bereiken , treffen. Eng. »to hit"
Want mi sotheit donet al slit,
Die met scalcheiden es gehi t.
VELTH.

Sp. H. fo. 46.

Elide daer hi dus coemt ghevloen ,
Valt hi in even groten pit,
Ende in den val hi ghehit
Hem te vestene an eon boemkiju ,
Daer hi mitten voeten siju,
Als hem dunct, een deel op rust.
Taalk. Mag. IV , 20.
2) Pogingen in het werk stelten urn te stages, dus aanteggen , rooien.
Sleet de viant soude gehitt en
Dat hi dat soude besmitten.
Lev. v, St. Franciscus , vs. 6163.
Twee hoverdeghe en mogen niet riden
Een paert te samen : sine conent g e h i t ten,
Dat si beede voreh xitten.
MAENL.

Sp. H. 40. ed. 111 P. V B. V , vs. 83.

Zie HALBERTSMA. , Aant. op den Sp. H. hi. 121.
Gehoe, gehu, gehuuc. Groot gesehreetrw,, getier,, levee. Fr. ■)haee"
Eng. »hue". Sorntijds ook gejuich.
Doen ane quamen die van Gelre
Met luder stimmen ende met helre,
Ende met grooter g e h o e.
VAN HEELU , vs.

5303.

Groet geroep ende greet g e h u
Was in dat heer.
VELTH.

Sp. H. fo. 325.

T g h e h u u c was groot.
Walew. vs. 10601.
Daer was gheclanc elide ghehuu c.
Ibid. vs. 10631.
Zie verder Rein. door D r.

JONCICBI.. vs. 1605; Troj. Oorl. vs. 3190 en

3257; VEI,TH. Sp. H. fa . 51 ; BLOMM. Oudvl. Ged. II, 58, vs. 105.
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GEHOE.—GE1100.

Gehoeden. Verhoeden, to deer gaan, tegengaan.
Ic waenre speelt die duvel mede,
Bathe minne es van so groter crachte,
Datsi eens mans gedachte
In soe corter stout raider doet.
Wel gokelt si under den hoet ,
Bedi en cans niemen g eh o e d e n.
Ferg. naar het HS. vs 2773.

Ghehoghen. 1) Verheffen. Ende alsoe wi haers gevoelen , soe en
konne wi Gode niet gnoech gehogen, non oils selven met gnoech
genederen. REUSIM. Tab. I, 174.
2) Naoogen, met de oven volgen.
Doe reden si mee dau harem telt
Nader hert , die vor hem helt,
Ende sere liep dan si consten g e h o g e n.
Ferg. naar het HS. vs. 159.

Gehonen. Bedriegen.
Wi selen onse dine wel toner,
Ende mogen wise gehon en
So datsi weder keren
So hebdi georloget met eren.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 1576.
Ghi en cont die wijsheit Gods niet ghehonen noch bedrieghen.
Prozast. I, 34*.
Gehonnen. Vergunnen.

D r. v.

Op dats hem God gehonnen woude
Belg. Mus. IV , 310.

Gehooren, ghehoeren.

1) Toebehooren. Mar u sprekic nog toe die

mine yongren syt, ende mui g h e o e r t. Lev. v. Jez. hl. 35. 'rot tin..-

tinge des Tabernakels , curie sulcx als daer toe g e h o o r t. St.-Bijh. Exod.
XXV , Kantt. 5.

2) Verhooren. Soe sal hi al onse ghebet gh e h o e r e n.

RUUSBR. Tab.

I, 241.
Moyses bat Gods in dies daghe,
Ende God g h e h o o r d e sine claghe.
Rymb. vs. 4314.
3) Naar iemands rand hooren era dim?, opeolgen. Van daar ons >nye-

hoorzaam."
Een wijf die hij mimic
Die curve twe voir drie kiude
Die g h ehoirde hi , rude het al

GEH00.—GHEF10.
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Tghebod dat hem God beval.
Lsp. B. I, C. 22 , vs. 53 , var.

Ghehoorigheydt. Gehoorzaamheid. Wdb. op BREDERO bl. 498.
Gehoersam sijn. Helpen. NIJH. Ged. D. II, Gloss.
Ghehoersamigh. Gehoorzaam.
Ghehoersamighe mensehen ende Engelen sijn susteren ende broederen. Stemmen, bl. 48.

Ghehoorsamicheyt. Gehoorzaamheid.
In g h eh oor sami c h e y t, in ootmoet en in vreden.
VONDEL , door V. L. , 60, vs. 356.

Zie ook HILDEG. Ged. bl. 72, vs. 116.

Gehoort (Hy was). Men had hem hooren zeggen of beloven.

Wdb.

Op HOOFT.

Ghehorich. Gehoorzaam.
Die hoer mannen in heiligher trouwen
God ende g h e h o r i c 0 hebben gheweest.
Mloep. B. IV , vs. 1329.

Ghehort. Gebonden , vastgemaakt.
Van verren dat hi comen saris
Enen zomere met gemake,
Die was g e h o r t ane even stake.
Ferg. naar het HS. vs. 324.

Ghehoude. Getrouw.
Sy claechden datsi hadden Boot
Een trouwen vrient alsoe ghehoude,
Diemen noemen niet en woude.
IIILDEG. Ged. bl. 110, vs. 85.

Wij zeggen nog yehouw eu getrouw.

Gehouden.

1) B4 zich !louden.
Die wert siet wel hive wils ontbaren,
No lime magen niet gehouden.
Ferg. naar het HS. vs. 2199.

2) [louden , n«komen.
Die dese tier pointen g 0 e h o u d e n can
Mach to rechte wel heten een wijs man.
Lsp. B. III, C. 20, vs. 79, var.

Ghehouden , gehouden. 1) Gelegen , in
Wdb. op HOOFT.
2) Tegenhouden, afweren.
Feu ever wert uee, sulker stout,

den zin van »gehaperd".

GHEHO.—GEHUC.
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Ghehouden van men cleynen hoot.
Meliboeus , vs 2287.
Wine constens Met ghehoude n:
Weder wi wooden ofte en wouden ,
Voer die ziele wech ter vaert.
Lsp. B. II , C. 36 , vs. 1563.

Ghehouden (Hem). Zich inhouden, rich bedwingen.
Maer doe sijt al hadden verwonnen
Dat was onder der zonneu ,
Ende mit rusten Leven zouden
En consten si hem niet ghehouden,
Sine ghinghen onderlinghe twien,
Met gheslachte code met partien.
Ibid. B. 1, C. 40, vs. 32.

Gehouden

of

gehouwen sijn in

of

aen iemant. Aan iemand ver-

plicht zijn. Niettemin dewijle is i n u zo vele gehouden ben om de
deucht die ghy my hebt bewesen, lc sal myn wterste beste doen our
uwen wille een genoegen te doen. P. Ron, Appollonius, 1617, hi. 60, v°.
Wat jongheu en wat ouden
Zijn niet in hem ghehoude n.
VONDEL , door

, 129, vs. 26.

Zie nog ibid. IV, 125, vs. 35 en Wdb. op BREDERO op GEHOUWEN SIJN.

Gehoudenis. Verplichting. Wdb. op HOOFT, bl. 469.
Gehousam. Dienstplichtig. De welcke twelf goede rnannen si aen beiden siden, als elcken sijn zesse, gelast hebben g e h o u s a m te maken ,
dat zy tot Ravesteyn incomen selen op onser Liever Yrouwen dash As-

II, bl. 691.
Ghehout. Gesteldheid, schikking, evijze van rich voor te doen.

sumptis neestcornende. Brab. Yeesten , D.

Aldus, na desen g hehoud e,
So visierdent wileneer die oude.
Lsp B. 1, C. 10 , vs. 37.

Ghehuer. Lief , aanvallig. Bibliotheek , 4 e en
Ghehueht der berghen. Hoogte der bergen.

5 6 Afi. bl. 67.

Gorgias die gheen weet en had van dese dinghen ,
In Jude legher quam , by !wort daer gheen gherucht ,
En meynd' dat Judas was ghetoghen in 't gb eh u eh t
Der berghen.
Z. HEY US, Vervolgh van BARTAS Weken, bl. 69

Gehuehte.

'1) Plek.

llat midden op ziju hooft een kael gehuchte stout.
CATS, 1528, II, 236, b.

GEHUC.
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2) Streek, landstreek.
Ala by hierom moest vervluchten ,
En in Madians ghehuchten
Weyden t' Herderlijcke vee.
VONDEL, door V. L. I, 72, VS. 704.

— — ick sal u een noorden wint verwecken,
Om u schip snel over de diepe zee te doen vluchten
By het willighen bosch van Proserpina sonder vruehteu :
Brengt daer tschip opt lant in die eensarne g h e h u c h t e n.
COORNHERT , Odyss. 1606, 1, 68,

Ghehuchtich. nicht begroeid , beheesterd.
Den Herder laet syn vee , den Jagher t' wont ghehuchtich,
Den Bouwer sync ploech, den Visscher t' net doorluchtich , enz.
VONDEL, door V. L. 1, 98, Vs. 1515.

Ghehuize. Mannelijk en vrouwelUk eehtgenoot. Eli.. en MEYER.
Ghehuld. Ingehuldigd.
Elck dezer Steden

—

Neffens veel tribuyts, niet weynigh luysters gaven
Den Vorstelijeken naem, van haer g h e h n 1 d e Graven.
VONDEL, door V. L. I, 134, vs 82.

Ghehuldich. 1) Getrottw. Niet alleen en hebben die van Gbendt
ghetrouwe ende ghehuldich gheweest haven Prince. VAERNEWIJCK,
van Belg. 1574, f°. '128, b.
2) Gunstig.
Maer ick begeer en wil altijt met ernstlijcken moede
Nosh eeus thuys zijn , my verlangt na dieu daeh gehuldic h.
COORNHERT , Odyss. 1606, 1, bl. 33 , r".

Gehulpech , gehulpich. Hulpraardig , behulpzaam.
Want hi was g e h u 1 p e c h ende geradech
Ende noit overdadech.
Karel de Gr. Fr. II, vs. 1027.
Ominius doet ous verstaen
Dat vrouwen sijn ghenadich,
Goedertieren ende gheradich ,
Ende g e h u l p e c h elken man.
Belg. Mus. VII, 230, vs. 31.
Wi hebben ghelaeft (beloofd), ende ghelaven in goeden trouwen , den
voergen. Johan van Murse gehuIpich ende ghestandich te
wesen. NIJH. Ged. II, 99.
Gehulpen. 1) Helpen, baten.
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Daer ne can hen gehulpeD selver no gout.
Vanden Levene ons Heren , vs. 135.

2) Redden , verlossen , bevrijden.
Nu en canic di g e h ul p e n met,
So wal, tormente dat di gesciet.
Ibid. vs. 3341.
Mach em ch man gehulpen u?
,13i Gode , here, is segt bier nu,
Mine can g e h u l p en geen man".
Lane. ITI , vs. 18843 en 18845.

3) Ter redding geven, afstaan, losses of ontladen. Op een tijt soe was
in sinte nycola,us laude alten groten , alsoe dat alten laden
ghebrac doer si of leven souden. Ende doe nycolaus hoerde dat in die
haven scepen an gheconien waren gheladen snit tame of mit weyte , soe
ghinck hi to hunt derwert, ende hi hat (len scipluden dat si wt elken
scepe wilden g 11 e h u I p en hondert mudde coerns den ghenen die verdorven van hongher. Pass. Wijnt. fo. exvij d.

Gehult. Gehuldigd. Wdb. op HOOFT.
Gehusd. Door huis en bed vereenigd. Zie Tweede Proeve ,
Ghehusen. Huizen.

72.

Oat si niet conden gheduren
No ghehusen binnen den muren.
Rymb. vs. 31224.

Ghehuue. Gesehreeme.
T g h e h u u c was groot ende die jacht.
Walewein , vs. 10601.
Daer was gheclanc ende g h e h u u c.
Ibid. vs. 10631.
Zie nog Rein. door Dr.

Gehuw.

JONCKBL.

Het zelfde als

vs. 1605.

GEHUUC.

Want also vollyc alse di don't
Den Conine op dys wisten gegaen ,
Quamen si toe, sonder waen ,
Met groten colven ende maetsuen ,
Ende met herden groten gehuwe n.
VELTII. Sp. H. P. 51.

Gheyl. Soort van lage wilgeboom , waterwitg ,

of een Kleine heester

die in het water groeit.

Gheilen , ghijlen. Dartelen, een dartel leven Leiden.
Gheyligh. Davie! , walyst .h. M EY ER.

Km. en

MEYER .

GEYNG.—GEJAC.
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Wel op myn gheylich Vee , loopt thuys-waerts voor my henen.
door V. L. I, 56, vs. 259.

VONDEL ,

Geyngrekunne. Geenerhande. NUR. Ged. I, 172, noot.
Gheins (Bet). Meer ginds, verderop, later, daarna.
Daerna sinte lauwereins ,
.xli. daghe b et ghein s.
Broeder Gheraert, Nat. vs. 60.

Cheinse. Cjjns.
Al die werelt sal onder hen staen
Te cheinse ende oec in dienste gaen.
Alex. VII, vs. 1189.

Gheinzen. Genezen. MEYER.
Gheinster, geinster. Vonk. Wdb. op HOOFT. Ene g heinst ere viers
in midden de zee. Vaderl. Mus. II, 114.

Geint. Geéindigd. Ende dat onse minne ende al onse werke gheordent
21.
Gheire. Begeerte, lust.

sijn tote heme, ende in heme gh e int. RUUSBR. Tab. II , 83 , reg.

Ligge icker,, soo mach ick, na mijnen lost,
Altoos bier ontrent tot mijnen gheyre sijn ,
Ende alsser wat schuylt , in de weire sijn.
Marieken van Nymegen , bl. 24.

Geyrne, geirne. Gaarne. Wdb. op HOOFT.
Gheysen. Genezen. 10L.
Geyzert. Geharnast. Wdb. op HOOFT.
Gheyster. Vonk. 't Is een gloeyende hole, die — — — haer hitte
en gheysteren uyt-geeft. DE BRUNE, Banck.-Werck, 1657 , 1, 140.
De gheysteren van minnen.
Handel der Am. bl, 249.

Geitseh. Tot het ras der geiten behoorende. Gheytschen
is dus het mannetje van de geiten.
En voor dien Scepter eel van dynen Gheytschen Ram,
De kromme hoornen grijpt.
VONDEL ,

door V.

I , 91 , vs. 1286.

Geytsch. Vrekkig. Wdb. op BREDERO.
Ghejaert. Bejaard , oud van jaren.
Grijs wort die mensch eude out ghejaer t.
SULLEn.

Ged. bl. 99 , vs. 164.

Gejaeh, gheiaeht. Drukte, gewoel.
Daer wart overal so groot gejach
DLODIM,

II.

Oudvl. Ged. I 47, vs. 371.
28

ram
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Daer was over al groet g h eiach t.
bl. 26, vs. 2229.
Gejacht. Jacht.
Gejaclit van herten ende van lupaerden.
Troj. Oorl. bl. 50, vs. 038.
Ghejole, ghyoele, gyole. Bewaorplaats ter op- en afsluiting , en
dus zoowel eene gevangenis, kool als stolp, enz. Soe es geordineert ende
eendrachtelec overdraghen , dat men op elk van der zeven poorten der
stall van Bruessele maken sal eene goede vaste ghyoele ofte ghevanckenesse. Belg. Mus. X, 104. Die keyser — — — lyet maken een yseren

ghyoel, daer hi sijn dochter in besloet. Pass. Wijnt. N. clxix, c. Oec
zilveren afghegoten cruyden ende bloemen in costelicke giolen. VAN VAARNEWLICK , Hist. van Bela. 1574,
Zie nog VELTIL Sp. IIist.

fo,

f°.

107, c.

267; STALPAERT VAN DER WIELEN 't Vrou-

welijck Cieraet , enz. 1622, bl. 100; VONDEL , door v. L. VI, 694, vs. '1242.
Ghejonnen. Gunnen.
God woude hem des ghej on ne n.
Lsp. B. I, C. 46 , vs. 6, var.
Gek. Marot of zotskup, die bij de hofnarren in gebruik was, en die

zees handig in hunne wouwen konden wegnioffelen , van waar nog ons
gezegde : »het gekje in de mow houden".
Gekabbelt. Bespoeld.
Zekeren bergh van de zee gek ab b el t.
VONDEL , door V. L. IV, 338, vs. 4.

Gekipt. Uitgebroeid. Zie ibid. III, '148.
Ghecamert. Getvelfd, gezolderd.
Dat houtin huus
Was lane .c. cubitus ,
hale .xx. hooch, ende .1. wijt,
Ghecamert met groter delijt
Al van planken eedrijn.
Rymb. vs. 11820,
Ghekeren. Te keep gaan.
Doe dat vole merde mule zach ,
Wat hem an dese dine lath ,
Visierden si nauwe ende doebten,
Hoe si dit g h e k e r e n mochten.
Lsp. B. I, C. 35, vs. 22.
Sy en can hoer onrecht niet g h e k ere n.
Imam Ged. bl. 66, vs. 8.
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Ghecken. Trans. Voor den gek houden, bespotten.
Gheckerdien. Dwaasheden, zotheden.

Zie nucK.

Seker! oom, dat heeft mi wonder,
Maar si waren vol gheck e r die n.
Gloriant , vs. 137.

Gheclach.

1) Geklag , gejammer.
Wyere nae om drijft gh e el a c h,
Des en acid hi Met een haer.
HILDEO. Ged. bl. 162 , vs. 42.

2) Aanklacht.
Ander wrake noels geclach
En gheerde hi daer of te ghenen tydeu ,
Dat dede hi al om Christus lyden.
Ibid. M. 233 , vs. 130, var.
3)

Wat reden geeft tot klagen. Jammer, ellende.
Souden dichters conste draghen
Ende twisken tyde gaen beyaghen
Van huse te base haer beyach ,
Dat waer een onghelijc g heclach
Horen tijt alsoe te slyten.
Ibid. bl. 172, vs. 98.

4) Het spreken, praten , volgens

LEENDERTZ.

Nu come is weder op mijn gh e el a c h
Te spreken vander minnen aert,
Die menigherhande ghevonden waert, ens.
Mloep. B. I, vs. 524.
Wacht u voer des wigs g h e c 1 ach
Die uwen vyande is sibbe.
Ibid. vs. 3032.

Gheclanc. Gedruisch.
In dat here beneden es,
Als of men vochte, grant gheclan e.
Rymb. vs. 5065.
Zie nog VONDEL , door v. u. VI, 662.

Gheclas, geclas, geklas. Geklak, gerarnmel, gekletter, geklikklak.
Daer geviele een groot geelas van wapen ende van slagen die daer
gingen. Clerk u. 1. L. bl. 181.
Alstie strijt vergadert was ,
Hoerde noyt man sulc g h e cl a s.
MELTS STOKE,

B. IX,

vs.

1020.
28*
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Gheklats. Geklets.
't Luyd gheklats der zweepen.
VONDEL ,

door V.

L.

1, 470.

Ghecliven. Klimmen, stijgen.
Wan(t) hi, die hevet die meeste ere,
Sal den andren versmaden,
Ende sal pinen ende raden ,
Hoe hi boven hem gh eel i
Heim. der Heim. vs. 1581.
Liever waerre mi nochtan wive ;
Maer boven .vij. islet te cliv e.
Ibid. vs. 1712.

Gheklikker. Geklater.
Wast blicxem wederlicht , dat met een slincx gheflicker
Jnpijn van boven wierp, met eysselijc gheklick e r.
VONDEL ,

Gecuede.

door

V. L. I , 74 , vs.

770.

Quid? Boos gesmeed (gekneed) overleg?
t Hoot es gestoert tot in die lede ,
Ja , overmids Sathanas g ecnede,
Dat ons quetst buten ende binnen.
Vaderl. Miss. III, 241 , vs. 173.

Gekneust. Afgemat , vernweid. Wdb. op HOOFT.
Gheknispt. Gebroken , aan stuk gestooten. MEYER.
Geknocht. Gevlochten.
Al hadde haer moeder warmoes vercocht , — — —
Natten geknocht oft huven.
Vaderl. Mus. I , 77 , vs. 13.

Ghecnorch. Geknor.
Laet staen u scelden ende u ghek nor c h.
BLOMM.

Oudvl. Ged. III , bl. 93 , vs. 1601.

Ghecomen an. In het bezit kosnen van.
Want hi en conde Diet g h e c om en
A 11 siren baeck tot sijnre vromen ,
Die hens te voeren toebehoerde.
HILDEG.

Ged. bl. 61 , vs. 223.

Ghecommert. Bezwaard, benauwd, bezet, gekweld.
Up enen saterdach dat was
Dat hi predect (seit Lucas)
In die Synagoge. Daer quam
.1. siec wyf, alsict vernam ,
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Die hadde ghee ommert WO. jaer
Die quade gheest.
Rymb. vs. 24215.

Gekoocksel. Kooksel, 7spijsbereiding. Allerley

gekoock s e 1, als

moes. St.-Bijb. Gen. XXV , Kantt. 61. Sijne onmatige hegeerte tot dit g ekoock se I. Ibid. Kantt. 62. Hit root gekooekse 1. Ibid. Kantt. 63,

Gheorai. Geschreeuw.
Ende si maecten een ghemanc ,
Ende so groat g h e c r a i up Gode
Dat , enz.
Beim door D r . JONCKEL. bl. 90.

Ghecrac. Alarm , drukte.
Sonder noet maecti g h ecr a c.
Dr. VERWLIS , Wapen-Martlp ,

Gekrenckt. Onbestendig, niet vast,

34.

zwak.

Uw wijze wil, en niet mijn wil,
Gekrenckt door daeghlijx overtreden
En Adams heiloos erfgeschil,
Neem' zijnen voortgangh hier beneden.
VONDEI , door V. a. IV, 382, VS, 32.

Ghecri, geori. 1) Geroep geschreeue.

Fr. »eri".

Liede oec die woenden daerbi
Ende tgeluut horden ende t g e c r i.
VELTH. Sp. H. V. 295.

Die Tiede hoerden daer gecri.
Alex. Vi, vs. 702.
Zie ook Lane. II, vs. 19317; Rymb. vs. 33636 ; VELTH. Sp. H. P . . 88.

2) Luide toejuiching , lof,, roem.
Boven hem gaet gheen ghecr i.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. VI , 43.
Ende is hadde algader dat g e c r i
Vanden tornoie.
Lane. III, vs. 11690.
Meer voorbeelden vindt men in : Wapen-Martijn , Coupl. 37; Lane. III,
vs. 25862.

3) Krijgsleus, wapenkreet, krijgsgeschrei.
Vlaendren ende Leu! es onse gecri.
VELTH. Sp. H. fo. 247.

Doe gaf Demophon een g h e c r
Doe riep hi Aratuse
Limb. B. VIII, vs. 500.
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G-hecrijghen, ghecrighen. 1) Verkrijgen , verwerven.
Mitten schat ghecr ij chtmen eer.
HILDEG. Ged. bl. 25 , vs. 63.

Datmen mit ghelde gheen respijt
In onrecht can ghecrighe n.
Ibid. bl. 41, vs. 109.
2) Tot iets overhulen.
Want ghi siet openbare ,
Dat wise om ghelt ghecreghen
Datsi haer mare versweghen.
Lsp. B. 11, C. 36 , vs. 1039.

Gecrigelick. Tc krijgen. Alsoe dit weecligelt uyten armen luyden niet
wel geerig e I i

en was. Inf. bl. 477.

Gecrijs. Geschreeuw.
Daer was een gecr ij s groet.
Lane. III , vs. 22945.

Ghecroen. Gekreun , gezueht, gekerm.
Tvolcken liet gheen ghee r o e n.
Dboec van den flouts, vs. 349, var.

Gekroch. Gekerrn , gezueht.
Vry van gekreun en van g e k r o c h.
HUYG. Korenbl. 1, 63.

Ghekrold. Gekruld.
Oud Grieken-land treed voort, trcedt voort met u zeylagien ,
Maer kinder-spel by onse al dryvende Bosschagien ,
Die door t' g h ekr olde, blau gam voereu haren last.
VONDEL , door V. L. 1 , 141 , vs. 311.

Gekroock (In) liggen. Door elkander, gestingerd
Zy lager' daer yerslagen door pijc, pip , zweert en pooc
Met ermen , beenen , lijven , in wonderlijck ge k r o o c k.
COORNHERT , Odyss. 1605 , II , 151.

Gecrouwen doke. Waarschijnlijk doorsehijn end dock, tos geweven doek.
Gevenst Wesen dede doe ane
Graenwe cledre alse ene beggine ;
Si gerde in hare abijt to sine,
Ende want hare met gecrouwen doken,
Daer si onder wel conste loken,
Dr. VERWIJS , Die Rose , vs. 11171..

In den var. stoat ge rsemen douken, d.
schijnend deck.

kerspen doek , dun, door-
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Ghecrude. firaideri.
Die Keeveren die der bomen ghewaet
Verteerden ende dat saet ,
Beyde g h c c r u d c ende gras.
Die .X. Plaghen , vs. 1711.

Gekruyfd.

1) Met goudstof bestrooid.

Haer blond g e k r u y f de hayr mocht 't good soo wel gelijckeu ,
Dat self de Son daer your in glans sou moeten wijcken.
STARTER, door B'. V. VL. bl. 19.

2) Gefriseerd, met noppen opgehaald. U. W.

Ghekruyst. Gekruld, gekroest, gekronkeld.
Ghy suit van lit tot lit ten hoogsten u verwond'ren ;
Siet zijn ghekruysde kop , zijn voorhooft , zijn ghesicht ,
Wat is daer achtbaerheyt en soctheit in ghesticht !
RAEDER° , Stomme Ridder , 1638 , bl. 29.

Gekrut. Verkort. Wa

bi dat si of it eynich gesehait , gekrut of

gehindert mugen warden. NMI. Ged. II, 60.

G-ecksmaer.

1) Voorwerp van bespotting.
Maer toen by had gespilt sijns Vadcrs lest.; slot,
Wert by door al het Taut eau algemeene spot ,
Een gecks-maer by het volck.
CATS, 1828,

, 99, a.

Men wil my laten sien — — —
Een schouspel aen het volck , een geksmaer in de stat.
Ibid. II , 253 , a.
2) Beuzelprotat. Tis geschiet op dat ghy selven sien soudt wat geek smaer ons in voortijden wijs ghemaeckt SCRIVERIUS, Oudt Batavia, bl.
10 , reg. 6 , v. o.

G-hecundecht. Aanyezegd, verwittigd.
Mensche hebstu ghesondecht,
Soe sidi dat g 11 ecundecht
Battu niet en maex der sunden race.
Die .X. Plaghen , vs. 556.

Gecust. Aangezuiverd, voldaan. Van der welker rekeninghen — — -wy one wel g e e u s t en gepayt Isouden. Brab. Yeesten , I , 821.

G-hecusten. Tevredenstellen, genoegen nemen.
Al levede Absolon die scone ,
Ende is des wel seker ware
Met hem to levene .M. iare
In weelde ende in rusten ,
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In liets mi niet ghecuste n.
Beatrijs , vs. 376
Want die hem selven ghecus ten can ,
Wert gheboren een rijc man.
Doctrinale , vs. 2999.

Zie ook

VERWIJS , Die Rose, vs. 2291 en vs. 13844; Limb. Gloss.

en Brab. Yeesten , bl. 821,

Gequeek.

1) Drink gepraat, geklets, gerammel. Bij de lagere y olks-

klasse hoort men somtijds gek we k. Ook client men zich to wachten van
dat bijster g equee k. DE BRUNE Jok en Ernst, 1665 , bl. 18,
2) Gekwaak der eenden.
Ick was lest op een hoef genoot ,
Daer eenden swommen in de sloot ;
De vogels lagen aen de wal ,
Men hoorder vreught of bly geschal ,
Sy dreven stil en treurich heen ;
Doch mits een wartel daer verscheen ,
Soo rees 'er stracx , door al den peel,
Een hees gequeeck, een bly gewoel.
CATS , door D r . V. la.

I,

343 , c.

Gequel. Klaaggeschrei.
Ontfang de jongste gifte uws vaders dan ; ick sel
Uwe wtvaert menighmael noch houden met g e q u e 1.
VONDEL , door V. L. II , 755 , vs. 1582.

Gequijten. Bevrijden, losmaken.
Ghebenedijt si di heere Jhesus ,
Die mi bi siere ontfaermicheden ,
Ghequ ij t heeft van den deemsterheden.
Lev. v. St. Inland. II , vs. 4921.

Gequollen. Gekweld. De plage, waermede hij andere door sijne oploopende grimmicheyt g equollen, beleedicht ende verdruckt heeft. St.-Bijb.
Spr. XXII, Kantt. 19.
En of men schrael is op de Borst
En seer gequo lien van den dorst.
CATS , aangehaald in Dr DE JAGERS Latere Versch. bl. 242.

Gelaeghd. Door liggen rip geworden.
Rijpe of gelaeghde mispels.
CATS , 1828 , I , 528 , a.

Ghelaeghsaem. Wel gelegen.

JUL.

Gelaesmaker. Glazenmaker. Item , betaelt Janne van Aeps , g elae sII , 331.

mak e r, man een nyeuwe gelasen vensterken , enz. Vaderl. Mus.
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Gelaet. 1) Houding , wjze van zich voor te doen of zich aan te stellen.
Het scheen aen haer g e 1 a e t, dat sy haer vangen liet.
CATS, 1828, II, 54 , b.

2) Uiterlijke vertooning , opzien. Van ouds plag men in deze landen het
huwelick to voltrecken sonder veel gelaet s. HUGO DE GROOT , Inl. tot de
Holl. Rechtsgel. 1631, bl. 10, vo.

3) Uitdrukking in het algemeen, volgens de uitgave van

Dr. DE VRIES.

De jeught, als sy haer rolle speelt
Is juyst gelijck als Memnons beelt,
Dat maeckt, men weet niet wat g e 1 a e t,
Soo laugh de son daer over staet.
CATS, 1828, I, 227, a.

4) Misbaar,, lawaai.
Dat hoeric wel ane uw gh ela e t.
Mr. MOLTZER, Esmoreit, vs. 163.

Gelaat van rechtspleeghing. Vorm van, procedure.

Veele werden

ter stadt uitgeweezen, op zeekre peene , zonder gelaat van r echtsple eg h ing. HOOFT , Ned. Hist. , bl. 759.

Gelaet maken. Vertooning maken, de hooding aannemen , zich houden als: Wdb. op

HOOFT.

So sine meer aldus versoect ,
Ende m a e c t g e l a e t, dat si sijns meet ,
Ende sine begerte ende sinen sinne
Meer sullen bernen in hare minne.
Taalk. Mag. III, 181.

Gelaat (Met). Onder schijn , den schijn, aannemende. Wdb. op HOOFT.
Gelaat (Geen) maken. Zich onverschillig toonen , den schijn aannemen alsof men niet getroft'en wordt. Ibid.

Ghelab. Gesnap. Wdb. op BREDERO.
Gelaboren. Bewerken , gedaan krijgen.

Fr. »eqaborer."

Constu dat g el a b o r e n.
Belg. Mus. IX, 63, vs. 131.

Gheladen (Eens segghens) sijn. Met het doen eener uitspraak betast
zijn.

NUM Ged. I, 179.

Gelagh, ghelaeh. 1) Gezelschap.
Deer 't Brood is opgegaen
Is 't heel gel a g h ontdaen.
HUYG. Korenbl. I , 671.

2) Vroolijke bijeenkomst , drinkgelag.
Ghi stichtet ymmer een g he la c h
Daer ghi mede verdrijft den dach.
Mloep. B. IV , vs. 265.
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Daer sijn die scoonste creaturen
Van vrouwen , diemen vinden mach,
Ende waer die meest sijn int ghelach
Daer sijn altoos die vulste mannen.
Ibid. B. III , vs. 196.

3) Gemak.
Eer wi den overgroten scat
Brochten in een ander gat ,
Daer hi bet lath tonsen ghelagh e.
Rein. door Dr. JONCKIM. vs. 2399.

4) Belegeeing, omsingeling.
Daer gaven si in dat ghelach
Den riddere meneghen slach.
Ferg. naar het HS. vs. 4093.

5) Lot, noodlot, wat ionand opgelegd is.
Mer alse saen alse hi siet
Den dach verbaren des ander dages :
Die wille , volge mi myns gelages,
Ic care, y ore, die wil volge nu.
VELTii. Sp.

fo. 353.

6) Ligging gelegenheid.
Want die gene, die daer in lagen ,
Wisten wel des bosch g el a g err
Ende quamen den Conine van aehter toe.
P. 129.

Gelaeh. Weed belegtt of gehouden, had plaats.
In deseu tiden alse nu, gelach
Becht op enen tSinxendach
Een Perlement van deseu Heren ,
Die den Hertoge wilder ontkeren Limb orch
Ibid. fo . 151.

Ghelaghe , gelage.

Znw. Al wctt gelegen komt.

Miin vrouwe en sal hebben rnesval
Tes het comt toten daghe,
blaer hebben sal al selc ghelaghe
Als si tote nu hevet gehadt.
Limb. B. III, vs. 1046.
Die vrouwe, die wel haer gelage
Ane haren here den tonne cant.
Ibid. B. VI, vs. 1578.
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Ghelaghe, gelage. Bijv.nw. Gemeen met.
Dat hi hem gaf bosch , mersche ende zant ,
Dat sinen Graefscappe lach g helagh e.
MELIS STOKE , B.

I,

vs. 523.

Men leze hierover na, HITYDEEOPER ., in zijne noot op dit woord.
Gelage1ike. Ter bekwasner, gesehekter tijd, ter gelegener cur.
Nu dankics Gode van hemelrike
Dat is u vitt& des gel agelike.
Lanc.

vs. 41606.

Ghelaehte. Vadent, lengte van zes voet.
Seven ende twintech g h e 1 a c h t e es hoghe die muur.
Fl. ende Bl. vs. 2368.
Bride alsi quamen daer ter stede
Vonden si int seep ter stont
Enen doden riddere , gewont
Met enen harde groten scachte
Dor sinen lichame wel een g e 1 a c h t e.
Lane.

Ill, vs. [1271.

Zie ook FL ende BI. vs. 2389; Dboec vanden Houte, vs. 672; Reis van
St. Brandaen, vs. 2053.
Ghelachterd. Versmaad, verstooten, verworpen.
Die ghel a chterde steen
Maecte van .0. weeghen een ,
Ende lach in 't hoochstc van den hoeke.
Ryinh. vs. 11429.
Gelande. Evenredigheid, proportie. MEYER. Item , den lienegouseben
Tuyn (zeker muntstuk) sal golden xij grooten brab. gull, gehjc den Brabantschen Boddrager. Item, terdeel en tvierendeel daeraf, nae den gelande
voirsereven. Vaderl. 1VIus. III, 50.
elanden. Aanpalen, aangrenzen, en bij uitbreiding , in eerie figuurlijke beteekenis, op zijde kosnen, evenaren, opwegen.
Hi sprat : ridder , mochtic u g e1 anden,
Jegen u iosteerdic gerne.
Ferg. vs. 5490.
Ghelanghen. 1) Erlangen, bekomen, vatten, grijpen.
Als di ene dine es ontgangen ,
Die du niet ne cans g h el angh en,
Laet di dat niet le sere rouwen ,
Het betaemt den cranken vrouwen.
Heim. der Heim. vs. 718.
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2) Bereiken.
Cinamelgus , spreect Solijn ,
Es een voghel die wille sijn
In Arabien alre best.
In hoghen bomen maect hi sijn nest,
Rout ende hoghe ende vast ,
Van telghen daer canele an wast.
Die neste ne mach nieman ghelanghe n.
Nat. Bl. bl. 274, vs. 775.

Ghelaneken. Grijpen, vatten.

Waarschijnlijk eene verharde uitspraak

van GRELANGHEN.
Het ghelancde metten tanden
Den verrader daer hi was ghestanden ,
Ende beet hem inden schouderen sijn.
Seghelijn van Sher. fo . 45, c.

Gelanne. Koedille. MEYER.
Ghelas, gelas. &hes. Passim.
Ghelasten (Hem). Steunen.
Waer up ghelastu u dus bout?
Belg. Mus. VIII, bl. 449.

Ghelat. Glad. So begreep hij met sinen handen enen boom ende settede
sijn voeten op enen gh el att en struuc. Pass. Wijnt. f o . Ivij , b.

Ghelatelieheit. Vriendelijkheid, innemendheid.
Ghelatelicheit waer selden vry,
Waert dat sy gheen vruechde en name.
HILDEG. Ged. bl. 79, vs. 83.

Ghelaten. i) Veroorloven, toelaten, toestaan.
So dat ghi die lieden ghelaten
Niet en coot neven hu gheliden.
KAUSLER , Die Rose, vs. 8468.

2) Nalaten, achterwege laten, niet doen. Hi en can oec die sonden
volcomeleec niet ghelaten. RUUSBR. Tab. 11, 70 , reg. 24.

Gelaten.

Aan iemands zorg overgelaten.
Ziet Pharoos Dochter doen haers tijds bragaet en eer ,
Haer vlechten streelde , die ter aerden golfden ne'er
En in een kkyn vertreck , gevloert met geele platen ,
De geestige hand van dry kunstjonffren stond g e lat en
VONDEL , door V. L. I , 368 , vs. 656.

Gelaten (Hem of zich). 1) Zich aanstellen, zich houden. Wdb. op
HOOFT.
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Here, en siedi niet, hoe droevelike
H e m die jonchere ghelaet ende versucht.
FL ende Bl. vs. 1666.
Meer hi geliet hem , geloeft das ,
Ocht hem ware harde leet.
Karel de Gr. Fr. II, vs. 1598.

2) Zich goed voordoen.
Ic wille ooc enen van uwen drossaten ,
Die milde es eude hem best can ghelate
Flor. ende Bl. vs. 1456.

Zie nog Rein. door D r. JONCKBL. vs. 1062 en 3036.
Gelatenheit. 1) Koelbloedigheid. Wdb. op HOOFT.
2) Vriendelijkheid, voorkomendheid. HILDEG. Ged. Gloss.
Ghelatich. 4) Zedig , vriendelijk, innemend.
Theseus, coninc van Athenen ,
Die Adrianam in groten weneu
Sterven lyet op een eylant,
Hadde enen zoen, wael becant ,
Scoen , ghel at ic h ende bequaem :
Ypolitus soe was sijn naem.
Mloep. B. III , vs. 447.

2) Gelaten, onderworpen. U. W.
Ghelauwen, ghelouwen. Grijpen, vatten.
,Ja rybaud, hevestu teblouwen
Die joncfrouwe , het sal di rouwen."
Ende hi g h el auwe metten handers
Met al siere cracht die banden ,
Ende tracse ontwe.
Walew. vs. 9213.
Hi ghelouwen bi der mouwen.
Ibid. vs. 9224.

Zie nog Lane. III, vs. 19502; Seghelijn van Jher. fo . 21 . a.
Gelavie. Speer, tans.
Dar hi ridders al gewapent sach
Met gelavien ende met scilden.
Lane. II , vs. 18648.

Zie nog VAN HEELU , vs. 1897 en vs. 3325.
Gelde-baars. Hommert- of wellicht gespeende baars. Veur vyf of zes
gelde baar sj e s achtien stuivers. T. ASSELYN Melchior , 1691, bl. 26.
Geldeman. Schuldenaar. MEYER.
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Golden. Waarcle hebben. Wdb. op

HOOFT.

Golden, gellen. 1) Betalen, vergelden, to goed does. U. W.
Si vonden scone herberghe ende goede vert ,
Ende gond en blidelike dat si hadden vertert.
Fl. ende Bl. vs. 1947.
Men hoordt de Enteranen roepen en stamper
Op tschieraet der Kercken daer sy niet aen en g elle n.
ANNA BYNS, Ref. 1548, II, 145.

Zie nog Fl. ende Bl. vs. 1810; MELTS STOKE, B. VI, vs. 123: Lev. van
Jez. hl. 120.

2) Betaald zetten.
Doe sprac de Grave : „Het is nu
Wel tijt , dat men hem g el d e.
MELIS STOKE, B. IX, vs. 972.

Dos ghelt elc andren quaet met grade ,
Ende bliven beide in die scade.
Nat. Bl. 61 354 , vs. 2253.

3)

Verbeuren, boete hetalen. Die den andren wapeldrengt, gelt vijff

pont. Werken der M. v. N. L. I, 99.

4) Baten.
Wat g h el dt of jemand vlyt of kunst of kosten spaart ?
SPIEGHELS Hart-Spieghel 1614 , hi. 17.

5) Geldig erkennen.
Hier aim' machmen leren , voer waer,,
Datmen altoes boven al
Testament wel ghelden sal,
Ende smenschen utersten wills
Voldoen sal lude ende stille.
Het Boec vander Wrake , Ill, vs. 368.

6) Aan eene helofte voldoen.
Ic hebt belooft ende wilt ghelden
Ghewillelike , sonder scelden ,
Te dichtene enen Bestiaris.
Nat. Bl. bl. 6 , vs. 101.

7) In eene zaak betrokken zijn.
Doch troosteu valt hem licht, die liever raed dan g e I d.
VONDEL , door v. L. III, 688, vs. 1133.

Ghelden die hanse. Tol betalen.
Ende quam ghereden in gont hare
Ghelijr oft een valke ware
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Die vloghe onder wilde gauss;
Hi deet daar ghelden die hanse.
Walew. vs. 2470.

Gelder. Geldersman. HUM. Cluys-Werck , vs. 338.
Ghelede, geleede. Bescherming, vrijgeleide.
Want Rome die stat, Godweet ,
Ende alle die Castele mede
Hebwi al in onse g e led e.
VELTH. Sp. H. fo. 339.

Jonevrouwe ! in socks ander g el e e d e
Dan n.
BLOMM. Oudvl. Ged. IT, 79, vs. 393.

Zie nog Nieuwe Werken der M. v. N. L. V, 2 e St. 79; Rein. doer Dr.
Belg. Mus. IV, 322, vs. 611.
Gheledeghen. Ontledigen. So wat mensche die in sinen inkeere
gheled egh en can alre beelden ende formen. RUUSBR. Tab. II, '198, reg. 21.

JONCKBLOET vs. 141 ;

Geldigh. Geldzuchtig. Wdb. op HOOFT.
Gelding. Vergoeding , goedmaking , betaling. Ibid.
Geldtstuur. Beheer der belastingen. Ibid.
Gelede, gheleede. Geleide, bescherming.
Tobias sprat: " Weene niet .j. twint.
Ons sal weder onse kint
Ghesont weder ghesent sijn ,
Want het es tghelove mijn
Dat hem dingel van hemelrike
In g h el e e de heeft sekerlike."
Rymb. vs. 15554.

Zie nog Lev. v. St. Franc. vs. 2761 en vs. 1048.
Geleden. Geleiden, in bescherming nemen.
Het sal in die stat van Serras wesen,
Int geestelike palais bi desen.
Derwart moestu henen sceden
Ende dat heilege vat g el ed en
Dat noel' tavont rumen sal
Dat coninerike van Logres al.
Lane. III , vs. 10512.

Gheleden. Beleden. Brab. Yeesten , B. VI, vs. 8210.
Jetro seide: " God gheleede dy."
Rymb. vs. 3739.

Geleden, geleeden. Toegelaten. Wdb.

op HOOFT.
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Gheleeft. Ervaren.

Dat sijn die wise ghelee fd e menschen. MUUSBR.

Tab. II, 78, reg. 9. Gheieefde mensehen. die doeeht ende waerheit
verstaan. Ibid. II, 203, reg.

11.

(geleeste. Beschikking.
Want ghi hier bi u hebt al nu
Sulke dine in uwer geleeste,
Daer mijn herte meerre feeste
Ende meerre ioie maken soude.
Taalk. Mag. III , 188.

Geleesten, gheleesten, gheleisten. 1) Bijeenbrengen , verschatfen.
Soe wat die werelt mach gelees ten,
Dat es algader dijn.
Alex. VIII, vs. 979.

2) Verstrekken , leveren.
Alt vole dat hi gelees t en mochte
Doch, hi teenen hope brochte.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. HI P. VI B. XXX, vs. 33.

3) Schenken.
Alsoe meneghen goeden dach
Als God, ons here , g h e 1 e i s t en mach ,
Moetti hebben, scone joncfrouwe.
Vaderl Mus. I, 366, vs. 2.

4) Voortbrengen , opleveren.
Wolven , vossen , quade beesten

En mach (kan) dat lant niet geleeste n.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. I P. I B. XXXII, vs. 26.

5) Bijbrengen , uit al zijn, macht pogingen of kracht aanwenden.
Een Luperd comt daer oec gesprongeu
Met al dat hi g elees ten mach
Op dat velt.
VELTH. Sp. H. fo . 419.

Ende sette den horen to monde ,
Ende blies , wat hi ghelees ten conde,
Soe dat die horen spleet ontwee.
Brab. Yeesteu , B. II , vs. 3861.

6) Inhosden, bevatten.
Want dese boec , dat verstaet,
En wilt anders niet gheleesten
Dan van Brabantschen yeesten.
Ibid. B. V , vs. 3983.
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7) Bewerkstelligen , tot stand, ten uitvoer brengen.
Die eerste boec neecat hier ende.
Nu sal is den andren gheleest en
Vorwaert van den gaenden beesten.

Nat. Bl. bl. 38.
Zie verder Lev. van St. Franc. vs. 5254.

8) Bereiken. Dat es die wuestine daer die heileghe ererniten woenen,
die alle dine ghelaten hebben ende Gode na ghevolcht sijn in dat hoechste
dat si gh eleist en moghen. RUUSBR. Tab. II, 64, reg 3.

9) Zich onderwinden, ondernemen.
Want haer negeen mochte g e 1 e es ten
Te sittene ter hoger feesten,
Hine moeste sweren sekerleke
Dat hi soude, ens.
Lane. II , vs. 16890

10) Ten Loon spreiden, betoonen , bijbrengen.
So sal hi proeven harde saen
Wat groter cracht die jonghe man
In elken wighe gheleesten can.
Horae Belg. V, 81, vs. 1243.

11) Verdragen, torschen.
Die esel die ne can niet vechtcn — — —
Ende wil men hem oec doen dragben
Meer dan hi gheleesten can,
Hi ne strijter niet ieghen dan.
Nat. Bl. bl. 50, vs. 245.

12) Doen , nakomen. Wat dat hi geloeft voir scepenen van onsen lande ,
dat wine Wi dat hijt g el e ist e, alse oft hijt geloeft hadde voir scepen van
vrier port. Belg. Mus. VI, 300.

13) Gebreken, derven.

KIL. MEYER.

Gheleghen. Geschikt, behoorlUk, gepast.
Gheleghen hilic selmen prisen.
HILDEG. Ged. bl. 108, vs. 133.

Gheleghen sijn. 1) Medebrengen, vereischen.

Ged. II, bl. 29 en

bl. 132.
2) In het kraarnbed liggen. Wdb. op BREDERO, bl. 498.
Gelegenheit, geleegenheit. 1) Oorzaal reden. Wdb. op HOOFT.

2) Toestand, gesteldheid. Ibid.
3) Plaats. Ibid.
4) Stand, rang. Aspasia, een bevallige Herderin, — — by verseheyde
II.
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jonge Herders , van haer g el egentheydt, bemint; enz. CATS 1828 ,
II, 152.

5) Geld, geldswaarde? Zou het ook lets van meer tederen aard beteekenen? Uit hetgeen Kees de knecht hierop aan Tryntje ten antwoord
geeft , zou men zulks mogen vermoeden. BILDERHIJK heldert dit woord niet op.
Hoe 't non voort mettet roove
Van men gelegentheit, men kleeren en me goet
Egaen is , weet ik niet.
HUM Korenbl. , 606.

6) Aangelegenheid, zaak.
Hy wenscht den Koning (moght hem d'eer gebeuren) noch
Te spreeckeu , want hem zijn gelegentheden jaegen.
VONDEL , door V. L. IX, 13, vs. 45.

Gelegenis, geleeghenis. Gelegenheid, gesteldheid. U.
Geleggen van. Baren, voortbrengen.

W.

In welk een' arbejdt gaet haer geest, om te g e 1 e g g en
Van 't lastige geluit (name!: het j a w o or d) en met een zaligh zeggen
Te loonen 't lijden, dat haer' minnaer nojt verdroot ?
HOOFTS Ged. door LEENDERTZ , bl. 284.

Gheleeht. Geheiligd.
Wi vinden , lesende van hem,
Dat hi ghelecht was te voren
Eer hi ie was gheboren.
Rymb. vs. 14567.

G-heleide.

1) Vrijgeleide, beseherming hoede.
,Oorlof" sprac hi , " vrouwe waert
Ende is wil van u scheiden ,
le wil gaen trecken te Romen waert
Al om des pans g h eleide n.
D r . VERWIJS, Bloeml. III, 138, vs. 8.
Toten Conine ghinc si beide ,
Ende God allene was hare g h e 1 e i d e.
Rymb. vs. 3774.

Zie ook MELtS STORE,

B. IV,

vs. 1540; St. Geerden Minne , vs. 91;

VAN HEELU , VS. 1136.
2) Het samenliggen, vleesehelijhe vereeniging.
Onder een pruumboem was t g h e 1 e y d e.
Mloep. B. II, vs. 2569.

Gheleizigh. Gewoon , gewend. MEYER.
Gheleyser. remand die met een bijzit leeft , poi.
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Geleyt. Geleide. Voetknechten ende ruyters — — ende ander geleyt,
tot versekeringe tegen onse tegenpartyders. St.-Bijb. III Esdre , VIII, vs. 52.

Gheleken. Voortvloeien , voortkomen.
Men vint in vrouwen gheen hoveerde ,
Daer ondoecht uut can g h e 1 e k e n.
HILDEG. Ged. bl. 42 , vs. 171.

Ghelengen. Ten einde toe volhouden, zijn doel bereiken.
Haddet gheweest ghevuechlic weder,
Hi haddet ghezwonmten ghins elide weder,
Mer nu en condijs niet ghelenge n.
Mloep. B. II, vs. 193.

Gelent.

Quid ?
Hoverde — —
-

meuechwerven si oec rent

Metten bruederen aen tcovent ,
Ende ruert daer nijt , twist ende gevecht ,
Vele cloestere beslut hare g e 1 e n t
Dar men hare were verhalen spent.
Vaderl. Mus. III, 272, vs. 1104.

Gheles, geles. 1) Gebed, en het opzeggen van gebeden.
— — — Here! die tijt gaet.
Heet datmen lese dit gele s.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. III B. VIII, vs. 63.

Sine maken hem saen elwaer
Daer men drinct ende hoveert ,
Vrouwen spreect ende bagineert.
In die kerke sijn si node langhe
Ten ghelese ende ten ghesanghe.
Jans Teesteye, vs. 3227.
Zie nog Rein. door D r . JONCKBLOET , vs. 2930.
2) Gewoonte.
Nu comt dit quade wt g h e1 e s.
Maskaroeu , vs. 578.

Gheles, geles.

Bijv. nw.

1) Gewoon.

Vele ongevals volget den ouden :
Hine can niet dan sparen ende houden ,
Ende prisen dattere leden es ,
Te clappene altoes g el e s.
MAERL. Sp. Hist. 4 0 . ed. I P. VI B. XXXIII, vs. 10.

Toude serpent was wel gh el e s.
29'
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Daer te vaerne nut ende in.
Walew. vs. 288.

2) Zeker,, gewis.
Dies es mine herte wel g heles,
Dat ic mi eer versmoerde ,
Eer icse sterven hoerde.
Dr. VERWIJS Wapene Martijn, bl. 58, vs. 258.
Zie ook zijne Aanteekeningen op bl. 114 en v.

3) Helder, verlieht , namelijk , hier ter plaats , door het scheuren van
een berg, waarin Walewein besloten was, en waardoor het zonlicht doorbrak.
Die berch die werts sciere gheles
Als Walewein daer binnen es.
Walew. vs. 257.
Men leze na wat M r. A. BOGAERS over dit woord geschreven heeft in de
Taalgids van 1866 , op bl. 13 en vv. en men vergelijke daarmede wat
D r. VERWIJS daarover in zijn Wapene Martijn, bl. 115 , te berde brengt.

Gelesen. Gegroefd, met groeven, voren

of rimpets bezet.

Nu bem ic out in al mijn wesen,
Crane, verrunst ende sere gelese n,
Dat mi sere van herten deert.
Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 11786.
Die vrouwe stout oec ten tinnen an,
Ende Bach den coninc yore hare dan ,
Die niet leliker mochte wesen :
Sijn voerhoeft was hem gelese n, enz.
Lane. III, vs. 18295.

Ghelesen. Vertellen, mededeelen.
Nu en mochtic niet g h e l e s en,
Wat vruechde dan daer sal wesen.
Lsp. B. IV, C. 12, vs. 17.

Gelesen. Merkbaar,, aan te zien, te lezen.
Maer van Hongere mochti seker wesen ,
Die saes sal sijn an u gelese n.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 9594.

Ghelet. Uitstel.
Ganc , Banc, du heves noch cort ghele t.
Maskeroen , vs. 232.

Gheletten. Bedwingen, beteugelen.

Soe wanneer dat den mensche

enghene ghescapene creature verwinnen noch g h e 1 e t t e n en can. RUUSBR.
Brul. bl. 149, reg. 18.
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Equonilus (Nijlpaard) , spreect Michael,
Es een wonder stare ende fel , — — —
Men ne cant ghevaen no ghelett en
Dan met iserinen netten
Met starken ketenen gheweven.
Nat. Bl. bl. 456, vs. 477.

Ghelevert bloed. Gestold bloed.
Hoort hoe die eerste plaghe sij :
Die watere alle gheineyne , — — —
Verwandelt in ghelevert bloet.
Die .X. Plaghen , vs. 123.
Dat bediet des claers waters vloet,
Dat al ghelevert bloet wert.
Ibid. vs. 142.

Ghat Golf.
An dander zijde van den ghelf en
Woende die coninc van Philadelfen.
Mloep. B. I, vs. 2775%

Ghelfs. Scheel, dwars , schuin. KIL.
Gheliden, ghelyden. 1) Gaan.
So dat gi die liede gelaten
Niet en cont neven u gelide n.
Dr. VERWIJS , Die Rose , vs. 8579.

Zie nog Jans Teesteye, vs. 1961.
2) Voorbijgaan.
Teynde blijft in sinen stat ,
Daer nyemant voer en can g h ely de n.
HILDEG. Ged. bl. 156 , vs. 25.

Zie ook BLOMM. Oudvl. Ged. II, 40 , a.
3) Doorbrengen (den tijd), bestaan.
Want (God) machtich is van al,
Sonder beghin in sijnre naturen,
Daer alle beghinne uut ruren ,
Sonder wies hulpe nieman
Een ure gheliden en can.
Lsp. B. II , C. 41 , vs. 42.

4) Volhouden , in lets volharden.
Alsoe langhe alsict can gheli den,
Willie jeghen de doot striders.
Belg. Mus. VI, 191.
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5) Doorstaan, laden, verdaren, verdragen.
Dien arbeyt mach hi gheliden,
Ende mach daer ere hebben ave.
Jens Teesteye , vs. 2751.
Doch wy en konnen noch dyne opgheblasentheydt ende uytnemende hooverdye g h e 1 y d e n. MARNIX, Bijen-Korf, 1645, bl. 3, v°.

6) Glijden.
aer dedi dor sine kele
So vele gheliden.
Rein. door Dr. JONCIO3L. vs. 1525.
Wie is bier , die altoes vast staet ,
Hi en valt somtijt ende g e 1 ij t ?
Rein. door wiLLEms , vs 4779.

Ghelief, ghelieve. Lievend, aan elkander yehecht.
Merien hebben selke weerde
een op dander ; sterfter eene
In •haer scare al ghemeene,
Dat dander ophouden hare vole :
So ghelieve es hare stole.
Nat. Bl. bl. 120 , vs. 1683.

Geliefte. Goedvinden, welbehagen. U. W.
Geliefte (Ter). Ter wine , ten yelieve. Wdb. op HOOFT.
Ghelyen. Erkennen. Ende wy Albrecht voorschreven, Foycken
Simon Nagel, Bartbolomeus , Bastart van Wateringhe doen condt , h elyen niidts desen brieve , dat wy dat buys ende Burch to Teylinghe
voorschreven ontfangen hebben van onsen hove Heere , Ilertoghe Albrecht.
VAN LENNEP en ROFDIJK Merkw. Kast.

3e Serie , II, hi. 158.

Ghelien, gelien. Belden, bekennen.
Want men doen opten dach
Gheen kint te dopen en plach
Men list alsoe verre gedien ,
Dat sijn ghelove mocht g eli en,
Ende verstandelijc sprekens plegen.
Brab. Yeesten , I, B. II, 46.
Des die coninc dat gel yede recht te weezen. Dr. v. vL. Prozast. bl. 80.

Ghelieven. Minnen.

Want daer onse minne boven al hare werke

verberrent ende versmelt in brands der ewegher minnen Gods, daer es
dat ghelieven onser minnen alre meest. Ruussn. Tab.

Gheligghen. 1) Rusten , niet voortgaan.
De tijt, die noit en gelach,

II, 431,

reg. 2.
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Maer die gaet nacht code dach ,
Sonder rusten hi hone gaet.
Dr. VERWLJS , Die Rose, vs. 353.

2) In het kraarnbed liggen, bevallen.
Saen nakede die negeude maent ,
Dat Maria gheli ggh en waent.
Vanden Leveue ons Heren , vs. 308.
Ende oec op dien selven dach ,
Dat Olimpias gelach
Van Alexander.
Alex. I, vs. 356.
Zie nog MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. VI B. XLIIII , vs. 57.

3) Vervallen, cindigen. Ende doe Christus dose dinghe offerde op
die weerdicheit di hi te Gode droech , doe gheiach die strijt tusscen
sinen gheest ende sine lijfleke nature. RUUSBR. Tab. II, 93, reg. 20.

4) Invallen, namelijk van een bepaalden tijd gesproken , plaats hebben.
Dit was opten andren dach,
Dat Magdaleneu Feeste gelac h.
VELTH. Sp. H. f°. 270.

Des Disensdages , die gelach
Recht na onser Vrouwen-dach.
Ibid. fo . 302.
Zie nog Rymb. vs. 33684; Limb. B. XII, vs. 1400; Lsp. B. I, C. 38,
vs. 80; Lanc. IV , vs. 454.

5) Haperen in de beteekenis van eene eigenschap te hebben, die of te
keuren is.
Als dit Aristoteles acne sach ,
Mercte hi wat an haer gelach,
Ende ondervant met here liste ,
(Want hi veil wijsheiden wiste)
Dat si oit was opgehoudeu ,
Van haerre ioncheit tot haerre ouden
Met serpenten ende met venine.
Alex. I , vs. 1167.

6) Gelegen zijn.
Baer men wel bi merken mach,
Bat aen Cristum vele g h e I a c h.
Lsp. B. II, C. 36, vs. 1226.
Die Joden wisten wel te hant ,
Doe si Cristum hadden doot ,
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Dat hare destructie groot
Aen dat heylighe cruce ghelagh e.
Ibid. C. 46, vs. 87.
Meer voorbeelden vindt men in Karel de Gr. Fr. I, vs. 2047; RUUSBR.
Tab. I, 150, reg. 24.
7) Gaan liggen, bedaren.
Binnen

daghen ende .t. nachten ,

Ne raste dat swerc , no ne ghelac h.
Rymb. vs. 5531.

Ghelicheit. Geilheit. Oec is die wellust gheleghen in alle ghelic heit
van ghepeynse , van begeerte , woorden , wercken , ghelate. Spiegh. der
Volcomenheit, fo . 6 , vo.

Ghelichten. Licht geven.
Doe wort dat vuer ghegoten uut
let leste vanden avontstonde ,
Soe dattet nye sint en conde
Weder brandeu noch ghelic hte n.
Mloep. B. II, vs. 109, var.

Ghelijden. Verdragen, gedoogen.
Hoe mach dat valsche wolves saet
Soe rechte boos sijn ende quaet ,
Dat si niet ghel ij d e n en konnen ,
Dat goede menschen malcander gonnen ?
Ibid. B. I, vs. .1839.
Want die nature des niet en ghelide t.
Ibid. B. II, vs. 1220.
Zeloersche Wijven die niet en konnen ghel ij d e n, dat haer mans een
andere vrouwe eens onder de huycke sien. MARNIX, Byencorf, 1645, bl. 141.

Ghelijc, ghelijck.

-1) Gedaante , gelUkenis.

Fen engel sende hi dair ter stede
In der gh el ij c k van eenen hert.
Seghelijn van Jherus fo . 14, a.
So verwandelde hi hem in justinen g e 1 ij c. Pass. Somerst. 1489 , fo.
ccx , C.
2) aelijkheid, overeenkomst.
Vrouwen in hoer edel wesen
Hebben oic mitten bladen groen
Ben ghel ij c in Koren doen
flats Stadicheit in reynen moede.
HILDEG. Ged. bl. 215 , vs. 196.
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Ghelijck (By). Insgelijks , evenzeer.
0 eerbaer wiven! dat verstaet :
Wye him neder werpt inden slijck ,
Hi wart vul slikieh b:ij ghel ij e k.
Mloep. B. I , vs. 792.

Ghelijc.

Alsof.
Swoer hi dan enen quaden eet ,
Die steen die hant te mael off beet ,
G h e l ij c sij aff ghesneden waer.
Ibid. B. II, vs. 3221.

2) Als ware het.
Siet vry dit Landsehap aen , het schijnt g e 1 ij k te treuren.
CATS , ed. 1726, fo. 429.

Ick had g e 1 ij c k een schrick van alle jonge mannen.
Ibid. II , 458, b.

Ghelijek ende even. Jaist, gelijk.
Dat coomt him al g h e'l ij ck ende eve n.
Mloep. B. I, vs. 924.

Gelijckewel. Evenwel. Die Israel wel geen broot noch water hebben
te gemoet gebracht, maer g e 1 ij c k e w e 1 haer het selve mogen verkocht
hebben. St.-Bijb. Deut. II, Kantt. 36.
Yergelijken. Die meechdelike reynicheit mach wel
Ghelijeken.
ghelijc t worden bi enen dierbaren scat. Spiegh. der Volcomenheit, P. 63 , v°.
Nu is hy dobbeld Man; en 't leven van te voren
G e 1 ij k t hy by een' dood.
HUYG. Korenbl. I, 141, reg. 5 , v.

o.

Zie nog VONDEL , door v. L. VIII, 676, vs. 40.
2) Behagen. Zie WEILAND , Groot Wdb. op »gelijken."
Gelijekwiehtig. Van gelijken stand, in alles overeenkomende. Een
Man en een Wijf, die huwende in alles g el ij c k w i c h t i g h zijn, 't zy in
Hoogheydt , Edelheyt , Rijckdom , enz. zijn de gheluckichste die daer leven.
Zinne-Poppen, 2 de Schock, LI.
Gehjmt. Verkleefd , verknocht. Wdb. op BREDERO, bl. 498.
Schijn, blijk, vertooning.
Ghelike, gelike.

ROEMER VISSCIIER ' S

Maer sine dorste gene gelike
Daer of tonen oppenbarlike.
Lane. IV, vs. 8047.

2) Gelijkenis en voor de 2de aanhaling ook beeld.
Die twee, diere acoenst waren,
Hadden gelike van ionfrouwen.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. I, 236.
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Ende in desen sekerlike
Draghet die coninc gods ghelik e.
Heim der Heim, vs. 1498.

Zie verder Lsp. B. II, C. 35, vs. 86 en B. III, C. 7, vs. 8; RUUSBR.
Brul. bl. 2.

3) Gedaante.
Doen quam daer ter selver stede
Nectanabus in diere gebare ,
Alse ocht Amon selve ware ,
In die gelike van enen drake.
Alex. I , vs. 263.
Gi sijt een ribaut , sekerlike,
Di door tlant vart , ridders gelik e.
Lane. II , vs. 5470.
Zie ook RUUSBR. Brul. bl. 2.

4) Beeltenis , afbeeldsel.
Eelc, na dien dat hi was rike ,
Hadde hi gemaect sijns vaders gelike.
Alex. V , vs. 936.

5) Mirakel of mirakelteeken volgens het Belg. Mus.
Er is hier sprake van eene vijftienjarige maagd , die, omdat zij Christin
was, den marteldood moest ondergaan. Men gaf haar echter den tijd haar
gebed te doen, en terwijI zij daarmede bezig was,
Doe was daer dese ghelike verstaen :
" Com in Christus ruste , Regine !
Helich so staet di te sine ,
Du heves verdient dese crone!"
D. I , bl. 283.
In de beteekenis van mirakel of mirakelteeken is mij elders dit woord
nooit voorgekomen.

Ghelike maken.

1) Den, schijn aannemen van, jets, doen even als jets.

Joseph m a e c t e gelike also houde
Oft hi te sacramente gaen sonde
Vander messe.
Lane. III , vs. 10407.
2) Toonen , laten merken.
Ende ne maec t en tier stont
Geen gelike dat si waren gewont.
Ibid. II, vs. 5738.
Tirst dat hi sinen gest so scone sach
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Wart hi erre dat hire comen was,
Meer hine maecte gene g el ik e das.
Ibid. vs. 7442.

Gelyke zaaken. Dergelijke zaken. Wdb. op HOOFT.
Gelyken, gheliken. 1) Passen , voegen. Ibid.
2) Getijk zijn.
Woerden sullen der daet gheliken,
Onder den armen ende den rijcken.
Mloep. B. I , vs. 2543.

3) Gelijk of effen maken.
Dese minne ghelik et al:
Si maect van enen berghe een dal ,
Ende die dalen can si hoghen.
Ibid. B. II , vs. 75.

4) Gelijkstellen met.
Want goede vriende men niet en sonde
Gheliken silvere noch goude.
Doctrinale , B. II , vs. 1012.

5) Vergelijken met.
Desen paradysc gheliken wij
Jhesus.
Lsp. B. I , C. 21 , vs. 81.
Der fonteynen die springhen daer ,
Soe groet , zo zuete ende so claer,,
Gheliken wij der fonteynen diep ,
Die nut Christus zijde liep.
Ibid. vs. 105.

Zie nog Wdb. op

HOOFT, bl. 469.
Gheliken (To). Gelijkelijk , met eenen gelijken rnaatstaf voor alien.

Want God in sijn ordeel
Sal te rechte ende t e ghelike n
Elken sijn ordeel doen striken.
Lsp. B. III, C. 11 , vs. 55.

Gelykmoedigheit. Gelatenheid , kalme gemoedsgesteldheid. Wdb. op
HOOFT.

Gelykzinnigheit. Overeenstemming , eenstemmigheid. Ibid.
Ghelicksteen. Puimsteen.
Liksteen om het linnen glanzig te waken.
op

HARDUYNS Ged. bl. 121.
Ghelimpe. Eer,, betamelijkheid , welvoeglijkheid.

Zie SCHRANT

Ghy mannen wacht u met ghelimp,
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Dat ghi blijft uut horen schimp.
Mloep. B. I, vs. 2437.
Die vader sprack in goeder ghelim p.
Ibid. B. IV , vs. 1148.

Gelinde.

Hegge, staketset.
— — — zoo milt bevrucht ,
Van Persikken , die in al 't lant geen weergae vinden ,
Geregent schijnende uit de lucht aen him g elinde n.
ANT. VAN DER GOES, door HILO. II, 121.

Gelinde.

Zacht, vreedzaam, goedaardig. Hoogd. »gelinde."
Doe vraechdic : Of 't hem yet bekinde ,
Werd metten goeden man gelindeP
Het seide mi : Jae 't herde wale ,
Het wide algader noch die pale
Daer hyt had geleit in dromen.
VELTH Sp. H. fo . 369.

Naar mijn vermoeden is de tekst corrupt.

Gelingen, ghelinghen.

Gelukken, goedgaan, naar den zin gaan,.

Hoogd. »Gelingen".
't Gelingt wel hondertmaal in dit of dat beleyt ,
Maar eens betaaltet al gelijker is geseyt.
VANDER VEEN , ZiDDS-Beelden bl. 129.
Sulc wil dansen , sulc wil singhen ,
Sulc die gaert , mocht hem ghelinghen,
Schone vrouwen by to sijn.
HILDEG Ged. bl. 190 , vs. 116.
Maer ghi die sterker zijt , siet oft u mach gelinge n.
COORNH. Odyss. 1605, II , 131.
In het Iaatste voorbeeld wordt het spannen van den zwaren boog van
Ulysses bedoeld.

Ghelinghen , gelingen.

Verlengen, tanger doen duren en dus scan-

tijds in de beteekenis van vertragen.
Hi en can mi mijn leven
Eene ure ghelinghen niet.
Lsp. B. I, C. 27 , vs. 87, var.
Maer dijn loen en mindert niet,
Al worde dijn lijf geling et jet.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. III P. III B. VII, 72.
Nu hebdi arde zeere ghelingh et
Up die zee mine vaert.
BLOM. Oudvl. Ged. I, 108, vs. 1041.
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G-helincken. Glanzen.
Looft hem locht-welfsel blouw , van wien met vierigh' oogheu
Gedurende den nacht het voor-hooft staet en g h'l i n c k t.
HARDUYN , door SCHRANT bl. 127.

Ghelinsteren. Glinsteren.

Blincket ende ghelinstert, dat een

fijn aensicht Baer claerliken in beschouwet.

Gelitten. Geledingen. Door

Dr.

VAN VLOTEN, Prozast. bl. 74.

alle gewrichten ofte gelitt e n, door

welcke het leven ende voetsel aen de andere leden toegebracht wordt.
St.-Bijb. Eph. IV , Kantt. 35.

Chelle. Gel.
Rens plain in sire chellen
Die viant selve vander hellen.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. HI P. II B. XXXVI, vs 1.

Ghellen, gellen. Gelden, aanmerken.
Vindt ghy onderbleven Rijmen ,
Hier men ses aen seven lumen
En voor een doen gellen souw.
HUYG. Korenbl. I , 440 , b.

Ghellen. Gillen, schreeuwen.
Abe een ghequetst hoot beghint ghell en ,
Lopen op hem sine ghesellen,
Elide bitene alle ghemeene.
Nat. Bl. bl. 74, vs. 730.
Welken tijt so een swijn ghell et,
Al die rote hem versellet ,
Of si alle verwoet waren.
Ibid. bl. 56, vs. 370.

Ghelligh. Schurftig , schurftachtig. Km. Fr. »galeux."
Gellinek. Eenjarig lam. Ku.. en PL.
Ghelof, gelof, geloef. 1) Belofte.
Alse die wert dat geloef hoerde
Hi was blide om die worde.
Lane. II , vs. 27744.
Gelof en breect gene lede.
Dr. VERNMS , Die Rose, vs. 6950.
Zie nog Lane. II, vs. 6935; Walew. vs. 116; Ferg. vs. 1957 ; Vanden
Levene ons Heren , vs. 4358.
2) Gelofte.
Si en hadde noyt mit manne misdaen ,
Rude si hadde ghelof ghedaen
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Gode te houden reynicheyde.
Lsp. B. II, C. 6, vs. 102.
Indien dat hiis selve gel of doet,
Soe gheloeves hem.
Limb. B. III, vs. 1066.

3) Lof en eer.
God , seide hi , hebs g h e 1 o f.
Dboec vanden Houte, vs. 330 , var.
Een wijs man in siere stonde ,
Ende van groten g h e 1 o v e mede,
In Vranckerike, om sine wijshede.
KAUSLER , Reimchr. vs. 5908.

4) Aanbieding of voorwaarde.
Maer mijn scaec es u onghereet
Hen si dat ghi dort anevaen
Tghelof dat is jou doe verstaen.
Walew. vs. 1232.

Geloghen. Gelegen. Wdb. op HOOFT.
Gheloyen. Gloeien.
Crauwelen brochten si alle,
Die gheloy den ende sneden.
BLOMM. Oudvl. Ged. I, 112, vs. 1467.
— — — solferviere
Dat gheloide soe ende wiel.
Ibid. vs. 1437.

Geloiaen. Aflossen. Aslange thent wij die vorscreven renten ende
gruite van hon geloise n. NUH. Ged.

II,

'192.

Geloit. Gloeiend.
Some waren si in eer voerhoeft
Getekent , des geloeft ,
Met enen slotele geloit heet.
Alex. VI, vs. 485.

Geloof. I) Vertrouwen. Wdb. op

HOOFT.

2) Krediet.
Wat dunckt u, louden wy wel geloof hehben ?
S. COSTER , Thijsken van der Schildeu, 1613, bl. 12.

Maec dat je ghelooff crijgt , hebje geen goed.
VAN SANTEN , Lichte Wigger,, bl. 39.

Ick sagh Ilan over-al mijn saken gantsch verloopen ,
Owl( had ick geen geloof om yet te mogen koopen.
CATS, 1828, II, 101, a.
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Gheloof geven. Verzekeren , voor lets instaan. Wilt

ghy my gheloof

g h e v en, dat my niet quaets van hem wedervaren sal? z. HEYNS, Voorbeelsels der oude Wyse, 4623, bl. 13, vo.

Geloofhaastigheit. Lichtgeloovigheid. Wdb. op
Gheloefelec. Vernmeiend , vervelend.

HOOFT.

Dits gheloefelec te home.
Limb. B. I, vs. 1811.

Geloef heit. Lafhartigheid.
Mi soot to des conines Urients sone ,
Miju here Ywein , te seggene Is nu ,
Dat hi , in despite van u,
Uwen stilt of geslaegen hevet;
Ende wreectijt op el ieman die levet ,
Hi ontbiedt u dat geloefheit es.
Lane. II, vs. ]7180.

Geloofiykheit , gelooflicheit. 1) Geloofbaarheid. Wdb. op

HOOFT.

2) Geloof,, overtuiging.
Dit visioen , dat ghinder zach
Die rudder, daer duegt an lach ,
Heeft ons gel ooflicheit gegeven
Allene niet om sijn helich leven ,
Maer de waerheit prouvet weer
Entie miracle daer naer.
Lev. van St. Franc. vs. 5677.

Gheloefsam. Geloofwaardig.
Gheloefte. Belofte.

2 de Proeve, bl. 70.

Oec wet dat die boeke spreken ,
Datmen quade gheloeft en sal brekeu.
Meliboeus , vs. 544.
Nu leert mi dan hoe enech man
Sine geloefte ende sinen raet
Breken mach hoe dat gaet.
Ibid. vs. 1992.

Geloofssehil. Verschil van geloof. Wdb. op HOOFT.
Geloepen. Ontloopen , wegloopen , ontvlieden.
Die bere liep in een broec

—

Hine conste niet g e l o e p e n. — — —
Hi (de Jager) vinkene metter hant.
Vaderl. Mus. I, 28 , vs. 25.

Gheloese , ghelose. Uitlegging , verklar ing. Ende hare leringhe ghe-
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lijct haren levene, want si veranderen die sentencie Gods ende der heilegher Scrifturen met valschen g h el o es en. Ibid. II, 120, 4e regel.

Gheloesen, geloesen. Commentarieeren , uitleggen , verklaren. RUUSBR.
Tab. II, 189 , reg. 14.

Gheloover. Crediteur. MEYER.
Ghelosen. 1) Zich zelven eene vraag oplossen ; overleggen , overpeinzen.
Hi ghelose de dicke ende vele
Met hoedane doot hive dade bederven ,
Ende met diversen tormenten sterven ?
Walew. vs. 7962.
Eene gissing, omtrent eene betere lazing der laatste twee regels, komt
voor in den Walewein, bl. 305 der aanteekeningen.
2) Ontbinden , losmaken, ontmaken. In het Gotisch »galausjan". Daer
met si haren goede g el o s en, becommeren oft minderen mochten. Belg.
Mus. X, 109.
Ende hint ,die scoen so vaste dan ,
Dat Bier ghelo s en niet en can.
Nat. Bl. bl. 206, vs. 3443.

Gelosen. Verliezen. Eng. »to lose"; Angels »losian" ; Goth. »fraliusan".
Vredegont, dient sere wach ,
Dat die coninc bi hare lach ,
Peinsde nauwe ende dochte ,
Hoe soe dit tebreken mochte
Ende haerre vrouwen also honen ,
Dat soe g e 1 o s e d e der cronen.
MAERL. Sp. H. III P. VI B. XLIIII, vs. 50.

Ghelost. Lust, begeerte.
Niet mijn gherieff noch mijn ghelos t.

Dr. v.

YL. Prozast , bl. 24.

Niet na der ghelost, noch na neigingen sire naturen. RUUSBR. Tab.
bl. 24.

Ghelostech, ghelostich. Begeerig. Hi

was ghelostich ende heet

omme ons to stervene. Ibid. bl. '154.

Ghelostecheit, ghelosticheit. Begeerte. Ibid. I, 53.
Ghelous. Jcdoersch. KIL.
Ghelouwen. 1) Grijpen , vatten , bereiken.
Her, herwaert, kost ick u ghelouw en,
Ick weet wel ghy en zout my niet ontspringhen
Handel der Am. bl. 215.
Zie ook GHEIATJWEN.
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2) Verwerven, verkrijgen.
Laet my schoon lief u gracie ghelouwe n.
dBoeck der Amoureusheit, Antw. 1580 , F. iiij, vo.
Al mochte ick tParadys sonder u g h e 1 o u w e n.
Ibid. F. vj.

Ghelove.

Znw. 1) Gelieve, dienst, believe.
Met herde menigher cameriere ,
Die alle waren tharen g h e 1 o v e.
Walew. vs. 1107.

2) Belofte.
Taleerst dat ghi sijt int crijt,
So sullen comen ghemenelike
Die twaelf ghenote van Vrancrike,
Met haren swerden, by sente Jan !
Op Renout den coenen man,
Ende willeu ons wiken dan Renout,
So sidi quite , riddre stout ,
Van den ghelove, dat segghic u ,
Daer ghi ghebonden met sijt nu..
Horae Belg. V , 83, vs. 1298.
Nu laets du Here dinen Knegt in paise , na den ghelove dat du mi
hads ghedaen. Lev. van Jez. bl. 15.
Zie nog VELTH, Sp. H. fo. 5,

3) Lof, waarde, eer , roem.
Een wijs man in siere stonde ,
Ende van groten ghelove meth
In Vranckerike , om sine wijshede.
KAUSLER Reimchr. vs. 5908.

Vant keren van Arturs hove
Tuwen camps, tuwen g h e 1 o v e.
Walew. vs. 1528.

4) Gelofte.
Si en hadde noyt met manne misdaeu ,
Ende si hadde ghelof ghedaen
Gode to houden reynicheide.
Lsp. B. II , C. 6 , vs. 102.
Doet hi min, hi misdoet
Ende breect sijn keyserlijc ghelof,
Daer hi meen eedich wart of.
Ibid. B. II , C. 49 , vs. 101.

II.
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5) Trouw , getrouwheid.
Mit dien suldi u vast verbinclen
Ende houden him een 'gams ghelove.
Mloep. B. I, vs. 1797.
Hoir ghelove so gheert hij.
Ibid.

II,

vs. 800.

6) Vertrouwen.
Als tgh el o v e hoir is ontronnen ,
Ende him elck guet man voer hoir wacht ,
Heeft sijt dan niet wail ghewracht
Ibid. B.

I,

vs. 2432.

Die stede ongheveynsde truwe
Ende vast ghelove, die in buwe
In dy,, ende du oick in my,
Die blive gheduerich sonder sij ,
Sonder immermeer te breken.
Ibid. B. II, vs. 252.
Zie nog Drab. Yeesten , D.

Ghelove , gelove.

II,

M. 711, reg. 10, v. b.

Bijv.nw. Moede, mat, afgefoold, verwonnen.

Doe Adam out was .IXC. iaer,,
Ende daertoe .XX X. wel naer ,
Was hi g h e l o v e ende crane
Van ouden , met pinen gemanc.
Dboeck vanden Houte , vs. 45 , var.
Ooc diende men hem met groten slaghen
So langhe , dat hi ghelove was.
Rein. door D r. JoNcion. vs. 1599.
Men leze over dit woord de belangrijke aanteekening, van D r . JONCKBLOET,

D. II, bl. 332 en vv.
Gelove lien. Zich overwonnen verklaren.

in Walewein ,

Eer is wiste word, wasic gesteken
Uten aertsoene op die erde;
Ic yacht so lange metten swerde ,
Dat is lien moeste g e 1 o v e.
Ferg. naar het HS. vs. 2893.

Gelovech, gelovich. Moede, mat, krachteloos, afgestreden.
Onse liede sijn gelovech en mat.
Lane. III, vs. 23932.
Ic ware wel gelovech ende keytijf ,
En bescermdic niet al te hant
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Jegen mien verradre min lent.
Ibid. IV, vs. 10656.
Hets ghelovich al dit here:
Sine sullen niet langhere in de were
Gheduren.
Walew. vs. 10763.
Agraveyn antworde to dien:
,,Dat ne mach niet gescien,
Dat wi die achterste souden wesen.
Men mochte ons wet bi desen
Over gelovichge ridders houden.
Lane. II, vs. 10277.

Gelovech, ghelovich maken. Overwinnen , mat, krachteloos maken.
Ende moge hi u van desen
Verwinnen , het moet u duet wesen;
Ende mogedi u van desen saken
Verweren , ende hem gelovech maken ,
Die coninc sijn oem sal, enz.
Ibid. IV , vs. 8508.

Ghelovechede. Geloof.
Wonder vint men in rivieren ,
Ende in verschen watere mede
Boven alre ghelovechede.
Nat. Bl. bl. 431 , vs. 10.
Sine tande waren , alse hi sprect ,
Laugher ende meerre mede
Dan draghet ghelovechede.
Ibid. 51. 457, vs. 508.

Gelovelijc. Prijzenswaardig.
Yulgentius, die vele las ,
Bode maecte vele sermoene
Ghelov el ij c ende van goeden doene.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. V B. LV, vs. 4.

Gheloven, geloven.

1) Beloven , verzekeren.

— — door u bermherticheyt onversleten
Riept ghy : Adam waer zijt ghy ? doer by voor u vloot ,
Hem g h el 0 v end e, tot trooste in zijnder nuot ,
'I" saet , waerdoor ghy de menschen sout gebenedijen.
ANNA BYNS , Ref. 1602 , III , 76.

Dan seldi gbelov en overwaer ,
30*
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Pat ghise hem selt senden naer
Binnen veertien nachten.
Fl. ende 131. vs. 465.

Zie nog Alex. I, 654; ibid. IV, vs. 1101: Rein. door Dr. JONCKBL. vs.
2488; Beatrijs , vs. 159.

2) Vertrouwen.
Den sy g h e 1 o e f d e ganselijc
Heeft hoer ghehandelt bofelic.
Mloep. B. I, vs. 1567.
Hi ghelovet u so wel,
Dat hi gherne doet u raet.
Rein. door D . JONCKBL. vs. 1020.
Zie nog Mloep. B. I , vs. 743.

3) Loven , prijzen, lof toezwaaien.
Ic g h e 1 o v e bet vreuchde mule ghemack
Dan toirn , leyd ende nyds gliewrack.
Mloep. B. IV , vs. 2207 , var.
Hoe dandre .ij. zalen daer boven
Ghevisiert waren , can ic niet g e 1 o v e n,
Want inne va.nts bescreven niet.
Rymb. vs. 11412.

4) lets aan de uitspraak of beslissing van scheidslieden overlaten , in
hunne uitspraak berusten.. Alcoa verre also si — ons oft onsen erven
rechts gel oeven willen. HUH. Ged. I, 379.

5) Toevertrouwen.
— — — — mijn Ent,
Dat mijn lijf was ende raste ,
Thule dat ic minde van herten vaste.
Ende oec g e l o e f d i c s in alien sinner
Helenen der hoefscer coninginnen
Datsijt sonde wisen ende leren
Enten doegden waert bekeren.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 1693.

6) Goedkeuren, toestemmen.
— — — Here, ic ware onvroet ,
Ne g h el oo fdic niet also.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs, 2521.

Gelover. Schuldeischer.

Het leengoed verkoopen tot bate van de g e-

lover s. HUGO DE GROOT , Inl. tot de Holl. R. 1631 , bl. 98. Den eene
gh el ov er gheen recht gevende boven den ander. Ibid. W. '103 , vo.

Ghelovieheit. Geloof.
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Sint dattie Joeden niet vermeden
Den man van haerre gheloovicheden
Ende die to haerre wet behoorde , enz.
Rymb. vs. 29740.

Gelpen. Zwelgen. Ick

sal hem leeren gelpen en drincken smoor

droncken. IL VAN DER ]LEERS, Lacchelike clucht van een Boer, die

in

een

Calfs-vel benaeyt was, 1646, bl. 10.

Gelpen. Gillen, uitgalrnen, angstkreten aanheffen, schreeuwen.
— — — Want si galp
So lade van smert , eer is se ha1p ,
Dattie dorpers dat vernamen.
Rein. door W/LMIS vs. 6325.
Ghi roupt up alle helege ende g e 1 p t
Ende ziet dat n geen ne helpt.
Lev. van S t. Franc. vs. 9091.

Gelt, gelte, ghelte. 1) Zekere wijnmaat.
guldekenen (glide deken) sal hebben

Dat dan elc vanden

gelt en wijns. Belg. Mus.

V , 83.
Zie nog van HASSELT op NIL.
2) Groote beter. Ibid.

Gelt, gelte. Gesnecten zeug. Km. en PL.
Gelte. Bijv.nw. Onvruchtbaar. VONDEL , door v. L. XII, Gloss. , waar de
plants niet juist is aangegeven.

Gelp en. Ter voortteling krachteloos maken, van teelkracht berooven.
Wdb. op HOOFT.

Geltsnoeckje. Gespeend snoekje. Wdb. op BREDERO. Deze verklaring
is naar aanleiding van hetgeen BILDERDIJK van geltekarpers zegt , in zijne
Aanteekeningen op de Gedichten van ANTONIDES VAN DER GOES, bl. 4; doch
in VAN BEVERWYCK ' S Schat der Gesontheyt, uitg. '1663 en 1672, leest men
op bl. 165 , b , waar hij van de vorens spreekt : »En in die tijdt is het
manneken beter met sijn homme , dat sy Ry-voren, ofte Geld e-voren
noemen ," Hieruit zou men besluiten dat Gelt of gelde-visch , de hommers
waren.

Ghelu, gheluw. Geetziekte. Wdb. op BREDERO.
Ghelu, gheluw. Bijv.nw. Geel.
Si sleet haer scone ghela haer ,
Ms of si ware des shines ans. (5)
Troj. Oorlog , vs. 2476.

Geluden. De klok Widen.
Om dit werd die gene in werre
*) Waarsehijnlijk most dit zijn

ave.
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Ende vervard so sere ter stonden ,
Dat hi niet geluden en conde.
VELTH. Sp.

fo. 287.

Geluen. Scheel of schuinzetten, ook kroinbuigen. KM.
G-eluye , gluye. Dekstroo voor huizen. PL.
Geluit slaen. Spreken.
W at raet ? Mevrouw besterft zoo wit, gelijek een laken ,
In 't aenzicht ; durf ick wel g eluit slaen?
VONDEL , door V. L.

III , 840 , vs. 905.

Geluit slaen kon ick niet.
Ibid. IV , 60 , vs. 376.

Geluk. Lot, lotgeval, noodlot. Wdb. op noon en Wdb. op
Gheluken. Besluiten.

BREDERO.

En condise dus int net g h el uk e n,
Soe biddense n dat ghi keert.
Limb. B. II , vs. 842.

Gelukkelyk. Gelukkiglejk. Wdb. op HO0FT.
Gelukkigheden. Geluk, voorspoed. Ibid.
Gelusten. Begeeren. PL.
Gheluut. Znw. 1) Geschreeuw.
Ic liep , is maecte groot gheluut.
Rein. door Dr. JONCEBL. vs. 1532.
2) Gerucht.
Want coemter off een ghel nut
Dat ghij tonrecht anevaet ,
So crijchdi twoert der misdaet.
Mloep. B. IV , vs. 1608.

Gheluut.

Bijv.nw. 1) Berucht.
Doe quam daer menech scorpioen ,
Cerasten , die noch leedere doen ,
Daer na serpente menegertiere ,
Nu blaenwe , geluwe , rode , uu sciere,
Nu wit , no swart , nu gondijn hunt :
Alt lant wart van hem geluu t.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I

P. IV B. XL V , vs. 12.

2) Luidruchtig, uitdagend.
Ende seide : " Waer sidi , die dus geluut
Hebt geweest
Lane. II , vs. 41190.

Ghelve. Vreugde, poem. Mhd. »Gelfe", pracht, glans; Ang.S. »gilp,
gelp, gielp", roem , penal.
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— Van desen g h elv e n
Muegen wy God wel euwich loven.
SMEKEN Tspel van den H. S. vs. 284.
Zie BENECKE 1, 518.

Ghemaecht. Met magen of bloedverwanten bedeeld.
Dit is dedelste , sifts ghewes ,
Niet hi die de rijcste es,
Ofte di meest is ge ma e c h t.
Lsp. B. I , C. 24 , vs. 73.

Ghemaaghtaalde. "Victor' , bloedverwant. MEYER.
Ghemaec. Rust, verpleging.
Ende onthaelden Waleweyne den here ,
Ends leeddene inwaert biden ghere ,
Die g hem aec s wel hadde te doene.
Walew. vs. 827.

Ghemaent. Afgerieht.

Soeckt een g h e m a e c t peert , ongheinaecte

vrouwe. MEIJER , Oude Nederl. Spr. bl. 110.

Gemaal. Gemalin.
Zy raa,elde oock Antigoon , die niet ontzagh te stryen
Met Jupiters g em a el.
VONDEL , door V. L. XI , 478 , vs. 128.

— De vorst Themistocles
Ontfing van sijn gem a el in sieckte sijn getes.
CATS , door Dr. v. en. I , 51.3 , b.

Gemaalt. Nagedacht, gepeinsd. Wdb. op HOOFT.
Ghemaenen. Vermanen. In alien desen tiden

so werden de gods

werkliede ghemaent te werken in den wyngart. Lev. v. Jezus , bl. 135.

Gemaand,

Maanvorinig.

Penthesilea (die) onsterffelijeke Heldin ,
Die op d'Atriden bickt , en derfze 't voorhoofd toonen ,
En voert de benden aen der woedende Amazonen ,
En van geen aerslen weet met haer gem a ende schild.
VONDEL , door v. L. II , 178 , vs. 335.

Ghemaent. Van manes voorzien. Van eene hyena sprekende :
Van des wolfs grote het es ,
Ende es g h em a en t, na paerde ghelike.
Nat. Bl. bl. 142 , vs. 2104.
Zubo es van felre maniere
Beide den mensche ende den diere;
Van der grote dat een wolf es ,
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Ghemaent alse een paert.
Ibid. bl. 233 , vs. 4007.

Ghemaet. Bijv.nw. 1) Matig, zedig,
haert, zwaer, sober, ende ghemaet. D r . v.

Dese waeren hemselven
Prozast. bl. 26,

— — — Sijt gewes ,
Welc mensche , die niet ghemaet en es
Aen eten ende oec aen drincken , enz.
Die .X. Plaghen , vs. 1319.
Sijt in u spreken gemate.
Lev. van St . Franc. vs. 1243.

2) Middelntatig in stand, niet rijk, niet arm.
Ghem ate lude comen dan.
BLOMIC Oudvl. Ged.

Ghemaet.

HI, bl. 80,

vs.

478.

Znw. In de beteekenis van arm mensch komt het voor in :
Sijt hovesch mede , dat radic wale ,
Ende hebt altoes gereet u tale
Beide ten riken ende ten gemate n.
Dr. VERWIJS , Die Rose , vs. 2045.

Ghemaet (Int). Met mate, niet te veel.
Nochtan waert hem talre sienst ,
Dat zy leefden int ghemaet.
HILDEG . Ged. bl. 122 , vs. 79.

Wye dat goede conste can ,
Dat hise toocht voor elken man
Int g h e m a e t ende niet te vele.
Ibid. bl. 198, vs. 97.

Ghemaghe, gemage. Maag , bloedverwant.
Nochtan warense gemage na.
VELTH. Sp. H. fo . 123.

Ghemaghe waren si wider hem.
Itymb. vs. 21085.

huishoudkamer.
,
Gemaek, gemak. 1) Vertrek, kamer,binnenkamer
Wdb. op HOOFT.

2) Rust, genoegen.
Si leefden mit ghenoechlicheiden ,
Mit groten lust ende vrede,
Tot dat eene leyde tonghe brack
Hoir liefte , blijschap ende ghemac k.
Mloep. B. II, vs. 446.
— — want hi was zwaer
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Van live ende oec van daghen mede,
Ende socht ghemac ende vrede.
Ibid. vs. 882.
Soe blivet thuus in haer ghema c.
Rein. door Dr. TONCKBL. vs. 2849.

Ghemae doen. 1) Reinigen , wasschen.
Ganc ende doe gemac den Grave ,
Wasch hem sijn hoeft, met gerste cave
Soutu dan sijn haer wel wriven.
VELTIL Sp. H. fo. 204.

Daer dedi hem tghemac al
Dat men moehte doen enen paerde:
Ic wane dat Walewein also begaerde ,
Hi toretene vaste ende wreef ,
Dat hem eeu twint niet ne bleef
Over hem dat hem messat.
Walew. vs. 846.

2) Verzorgen, onthalen.
Dien nacht was Lanceloet met minnen
Te gemake gedaen daer binnen,
Ende ruste als dies noet hadde doe.
Lane. II, vs. 14784.

3) Laten uitrusten.
Dies dede hi sijn vole te ghemake
Ende aysieredse daer jeghen.
Rymb. vs. 29974.

4) Zijn rust houden, zich

bedaard houden. Wdb. op EREDERo ,

bl. 498.

Ghemake (Te) stn. In zijn, schik, tevreden, vergenoegd zijn.
Sub i s blide ende te ghemake
Alse hem coomt redelike zake
Milde te sine mit eren.
Lsp. B. III , C. 23 , vs. 13.
Want dies hi was te live bleven
Waren siis sere te ghemake.
Limb. B. II , vs. 1893.

Ghemake (Met) laten.. In vrede, in rust laten.
Nochtan ne wilde min no mee
Pharao laten (hi was fel)
Met ghemake Israel.
Rymb. vs. 4002.
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Ghemake (Tuwen). Tee uwer beschikking , tot ewe dienst.
Al lieten die Romeine mede
Haer striden uptie stede ,
So hebdi swaren strijd binnen
Dien ghi niet cont verwinnen ,
Dats honger , hennesi dat sake
Dat ghi tuwen ghemake
Wapene hebt , daer ghine weds
Moegt verdriven uter stede.
Ibid. vs. 3208S.

Ghemakelike, gemackeleke, gemackelike. 1) Bedaard, gerust.
Si traken ter herberghen ends bleven den nacht
Ghemakelik e metten goeden man.
Fl. ende Bl. vs. 2018.
Hi ontbeide na den steke ,
Ridende al gemackeleke.
Lane. II , vs. 31255.
Zie ook
2)

BLOINIAL

Oudvl. Ged. II, 95, vs. 211.

Rustig.
Hoe ghemackel ij c dat hem hinc
Scerpe ende palster omme den hals.
Rein. door Dr .

JONCKEL.

vs. 3008.

Gemackelike lieden. Lieclen, welke door hunne middelen een onbezorgd en gemakkelijk leven leiden. Belg. Mus. V, LI. 94.
early in het najagen ,
Gemals, gemalsch, ghemalsch.
stoutmoectig.
viammend op zone prooi en van daar
Die iagers waren herde gemalsch
Mallijc blies met since home.
Ferg. Haar het HS. vs. 108.
Al sidi hier nu soe g h e m a l s c h,
Ende segghet al dat ghi beghert.
MASSMANN ,

Parthenop , bl. 73, vs. 23.

Al es die liewe stare ende g e m a 1 s.
Alex. VIII, vs. 921.

Ghemammet. Van, borsten voorzien.
Tsimminkel , alst sijn anscijn toghet
Es ghemamm et na den wive.

Nat. Bl. hi. 208 , vs. 3486.

Geman, gemanne. Makker.
Gemand. Ale man geregeerd, ale man

BILDERDIJK

Gesll.

werkzaam geweest.
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Reeft niet Elisabeth ruym veertigh jaer g c 10 a n d ?
STARTER door Dr. V. VL. , bl. 128.

Ghemanc. Znw. 1) Samenzijn,, bijzijn.
Dies zo zouden maechden pleghen ;
Aliens zoude hem zijn jeghen
Mans ghemanc ende mans aenscouwen.
Lsp. B. II , C.. 7 , vs. 49.
2) Oploop , bijeenkontst.
Die pude wilen waren vri
Ende oec so beclaechden hem si
Datsi waren sonder bedwanc
Ende si maecten een ghemanc,
Ende so groot ghecrai up Gode ,
Dat hi hem gave , enz.
Rein. door Dr. JONCKBL. bl, 90.
Ghemanc. 1) Te gader, te sainen, tevens.
Ic hebbe een cracht van venine — — —
Dat salmen eem seven gemene
Mettien claren wine g e m a n c
Hi sal sterven eer iet lane.
Alex. X, vs. 285.
Int lant van Scycien ende oec g h em an c
In Cappadocia, sonder waen ,
Spreect men dat die merien ontfaen
Van den winde.
Nat. Bl. bl. 116 , vs. 1583.
Zie nog Alex. II , vs. 4063 en D r. DE JAGERS Archief, I , bl. 45 en vv.
2) Van tweedertei oorsprong , voortgesproten nit tweederlei ras.
Ibrida es een dier
G h em an c, ende seere onghier ,
Van enen evre die es wilt,
Ende van der zoghe die men thuds hilt.
Nat. 131. bl. 138 , vs. 2031.
Passer arundineus
Es die rietmussche , ende court aldus ,
Dat die mussche ende die nachtegale
Te samen noten te somegen male; — —
An plumen siet men ende an sane,
Dat si tweerhande sijn gheman c.
Ibid. bl. 407 , vs. 3294.
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3) Tusschen.
Ende daer souden si of geven dan
Den Hertoge sinen cost vord an,
Om dit werd een greet gewranc ,
Die Heren entie stede g e m a n c.
VELTU. Sp. H. P. 373.

4) Gemengd.
Porrus die hadde eene zale ,
Daer in waren, weetmen wale,
XXX colummen greet ende lane ,
Machijs fijn goudijn , niet gem an c.
MAERL. Sp. H. fo . ed. I P. IV B. XL, vs. 34.

Dus es devotie , dat seldi verstaen ,
Bekeringe to Godewaerd, solider waen ,
Met begerten die met oetmodecheden
Sijn gemanc.
Lane. IV , vs. 234.
Men vindt meer voorbeelden van deze beteekenis in Seghelijn van Jher.

D r . VERWIJS X goede Boerden, bl. 34, vs. 24; Alex. IX, vs. 136.
Ghem.anehede. Vleeseheliike vermenyiny.

f . 34, d;

Leopardus dinket mi
Dat in dietsch die lupaert si :
Die lewen ende parduse mede
Winnen met haerre ghemauched e.
Nat. Bl. bl. 151, vs. 2277.

Ghemanet. Vereeniyd. Volgens D r .

VERWIJS.

Si heeft haer lijf wit als een sneeu ,

Haer oghen berren als eon leeu ,
Hare tande wit met yvore ghemane t.
X Boerden, bl. 34, vs. 24.
Dewijl de kunsttanden, ten tijde dat dit geschreven word, nog niet be •
kend waren, vermeen ik dat eene andere verklaring hier beter zou voegen,
maar welke ?

Ghem.ant. In den edit begeven.

Inden eersten is to weten, dat Alijt

Pelgrims oelste dochter , de buten horen maghen hoer selver ghem ant
heeft an Reinalt den Vos van Steenwijc, hebben ende ontfanghen sal hoers
kindes deel , enz. NULL God. D. III , 213.

Gemat. Vermoeid, ufgemat, verslagen.

Wdb. op HOOFT.

Een zoon wiens vroomheyd zal bekeereu d'alderboosten ,
En 's moeders p ert gemat van droefheyd eynd'lyck troosten.
VONDEL , door v. a. II, 28, vs. 26.

GHEMA.—GHEMA.

473

Ghemate. Znw. 1) Bezadigdheid.
Gh em a te es tallen spele goet.
KA.usLEn , De boec van Seden , vs. 1006.

2) Bescheidenheid , zachthcid van inborst.
So ne can is vinden in desen man
Sonde, mesprijs , no dmperhede ,
Maer sachtheit , gem a t e, oetmoediehede.
Vanden Levene ons Heren , vs. 2554.
Ghene dine es te prisene mere
Eenen edelen man , enen groten here ,
Dan ghem at e mule goedertiere.
MAERL. Sp. II. 4 0. ed. I P. VI B. VIII, vs. 31.

HALBERTSMA ziet, in zijne Aant. op MAERL. bl. 19, flit »ghemate" aan
veer een bijv.riw,

3) Arm mensch. Zie GITEMAET.
Ghemate. Zekere landmaat. Bij WEILAND »gemet". Zij was gelijk aan
een halve bunder.
Sine setten niet te pande
Twee ghem at e van haren lande.
Van der Zielen ende van den Liehame , vs. 78.
Ghemate. Bijv.nw. 1) Zachtmoedig , bescheiden.
Hese es milde ende ghemate
Hem ende sinen ondersate.
Heim. der Heim. vs. 99.
— — — dat hi sine wort
Niet te vele bringhe vort:
Si gesprakich cake ghemat e.
Ibid. vs. 1849.

2) Arm. Ghemate zieke zynre omme buten getrocken te woenne,
omme dat zy niet ghegheven en conste also vele als men hem yesch.
Belg. Mus. VII, 91.

3) Matig. Zie GHEMAET.
4) Nederig , ootmoedig , bescheiden.
Wi souden sijn gemate , niet fier ,
Om dat wi an Jhesuse mogen sien ,
Hi was oetmoedich ende gemat e.
Vanden Levene ons Heren , vs 2967.
Gi waert oetmoedich ende gem at e,
Gi hadt trouwe ende caritate.
Ibid. vs. 4868.
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Ghematelike. Behoorlijk, op eene behoorlijke
Mettien Janet hem uteliet ,
Ende cleedene vriendelike,
Ende scoydene ghematelik e.
Limb. B. VI, vs. 332.

Ghematen. 1) Matigen.
2) Beteugelen, intoomen , bedwingen, beperken.
Nu secht mi ridder, hoe ghi heet
Ende die ghene, die u veet.
Es hi van sulker machte ,
Dat ghi riden moot bi nachte?
En condise niet ghematen
Die ghene, die u haten

P

Caerl ende Eleg. vs. 544.
Mijn vrowe heeft genomen een here,
Die u sal gematen wel.
Lane. III, vs. 18258.

Ghematen. Ten onder brengen, overwinnen.
Hoveerde is door die went ghevlucht
Soe stare, men canre niet ghemate n.
Hum. Ged. bl. 228, vs. 191.

Ghematen

of gemaeten. (Hem). 1) Zich bedwingen, zich matigen.

Dat si hem ghem at en souden van ghyericheden. Pass. Wijnterst.
1480 , fo . cxxvi, d.
Een dorper, daer die heren saten
Ter tafelen, heeft hi sijn verkies
Gheset in tfordeel, even ries,
Hine sal hem selven Met gematen.
D r.

VERWIJS Bloeml. II, 97, vs. 123.

2) Zich gematigd gedragen.
Dus souden die brudre laten
Hare bidden, ende hem gemat e n,
Ende leven bi haren labure.
Dr . VERWIJS , Die Rose, vs. 10604.
Ontbint mi ende sadelt miin pert,
Ende laet mi riden to mier vrouwen wert ,
Inne sal mesdoen ghene zake ,
Maer sal weder met ghemake
Keren, ende mi gematen,
Ende weder binden laten.
Limb. B. VI, vs. 311.

GHEMA.—GFIENIE.

475

3) Zich nederig , ootmoedig aanstellen, zich vernederen.
Teersten dattien Macedo
Sach, was hi harde vro,
Ende bete neder op die erde
Oetmodelike van sinen perde ;
Over sine knie hi neder seech,
Ende mettien hoede hi eem neech.
Daer en was ridder noch baroen,
Hi en moste oec also doen.
Dien ridders wonderde uytter maeten
Dat hi eem woude so gemate n.
Alex. III, vs. 764.

4) Zijn ongenoegen lalen varen.
In deser wijs, ende boven al desen,
Willie getrouweliker wesen
U eygijn dienstman , al mijn lijf
Up sulke vorwarde, scone wijf !
Dat ghi u iegen mi gemae t,
Ende mi verholenlike laet
Met u bliven gevaen hier boven.
Taalk. Mag. III, 197.

Gheme. 1) Scherts, spel , kung. Eng. vame".

HILDEG. Ged. Gloss. ;

l'aalbode , 1870, hi. '123 en v.
2) Streek.
Om to letten desen strijt
Soe quam hi daer ter selver ure,
Ende hi prantet onhure
Mit groten nyde inden lancken
Ende ghinc hem alder ghemen dancken ,
Diet hadde gheploghen menichwerf ,
Soe dotter tquade dier om starff.
IIILDEG. Ged. Id. 127, vs. 28.
Gemeen.

Gemeenebest.

Als eenigh hooftman stort zijn bleed, en oock zijn leven ,
Betaelt hy 't gene hy was zijn Veldheer schuldigh bleven,
Gebleven schuldigh aen zijn Veldheer, en 'tgemeen.
VONDEL , door V. L. I , 698.

Ghemeen. 4) Te samen , bij een, bij elkandee.
Wy leefden samentlic ghemeen,
Hoe soudet nu voeghen ray
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Allen te leven , sonder dy?
Mloep. B. II, vs. 1090.

2) Achtereenvolgens.
Viertich daghe ghemene
Ende viertich nachte vaste hi, dat
Hi daer binnen niet en at.
Lsp. B. II, C. 35, vs. 72.

3) Algemeen.
-- Om ghemenen oorbaer zoe
Leidic dit wercskijn eerst toe.
Ibid. Prol. vs. 13.

4) In het algemeen.
Want Noe quam, alsict vinde ,
Van Seths oere , van kinde te kinde
Ende dat oor bleef goet allene ;
Mar alle dandre ghemene,
Dat van Adams kindren voort sproot,
Tooch ter archeit , cleine ende groot.
Ibid. B. I, C. 29, vs. 64.
Also zaen als si quamen na ,
Ru.umden die afgoden ghemeen,
Datter noit en bleef een.
Ibid. B. II, C. 19, vs. 1.1.

5) Gemeenzaam.

HILDEG. Ged. Gloss. en Nederl. Ged. ed. SNELLAERT

Gloss.

6) Tot ieders gebruik of genot, publiek.
Want men seit ons , overwaer ,
Dat si laughe seve iaer
Ghemene wijf ter werelt ghinc.
Beatrijs , vs. 457.
Dat wi bejaechden wart ghem en e.
Rein, door Dr . JONCKBL. vs. 2112.
Raab , die van haren live
Ghemeene was.
Rymb. vs. 6481.

7) Schrikbarend, ruw. Van den krokodil sprekende, zegt
Den mont ghesplet van ore te ore
Sine tande sijn vreesselijc g h e m e en e.
Nat. Bl. bl. 438 , vs. 140.

8) Deelachtig.

MAERLANT:

011 EME.--GHEME.

477

Here ends conine beide
Ghef mi eene beds alleene ,
Eer is dijns bedden werde gemen e.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. VI B. V, vs. 8.

Arthur wart des lasts gemen e.
Ibid. XXX , vs. 9.

9) Gewoon. Dat wonderlic to seggene es , ende contrarie de gh emeene
usancie, sy was —
— van haren ineesterssen ontsien. Belg. Mus. VI, 155.
Gemeen ('t). De algemeene taken, of belangen. Wdb. op
Gemeen (Als). Als gemeenlijk , als gewoonlijk. Ibid.

HOOFT.

Ghemeen met. Vereenigd of besmet met.
Al sijn hoer werken som onreen
Ende m i t sonden veel gheineen
Daer en suldi n niet honden an
HILDEG. Ged. hl 113, vs. 200.

Ghemeene werden met. Handgemeen worden met.
Ende w a e r d tschachts m e t hem ghemeene
Ende versloghene daer alleene.
Rymb. vs. 10715.

Ghemeene, ghemene. Bijw. Gezamenlijk, ook.
Ghana ende mac mi dat vole reene
Heden ende marghin ghemeen e.
Ibid. vs. 4502.
Ic wil menne stivile ofte steene
Manne ende beeste ghemeen e.
Ibid. vs. 4512.

Zie voor de 2 e spelling Bed. van der Missen , vs. 132; Beatrijs , vs. 56.
Ghemeenen. Deelachtig maker, vereenigen.
So dattene die heidijn daer naer
Dwane ende dede vaer,,
Dat hi ghemeenen soude sijn lijf
Jegen dat goede kerstijn wijf.
MAERL. Sp. H. III P. I B. XXXIII, vs. 51.

Ghemeenheit. G-emeenzaamheid.
Ghemeenheit maect dicke discoort.
Maskeroen , vs. 802.

Ghemeenlye, ghemeenlic, ghemeenlike, ghemeinlike. Bijv.nw.
1) Gewoon.
Tis eene ghemeenlike zake,
Dat dat den vrouwen dunet een wrake,

II.
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Ale si den man begripen moghen.
Mloep. B. IV, vs. 2193.

2) Gemeenzaam.
Hi was altoes gemeenlike
let geselscap vanden clerken.
MAERL. Sp. H. 40. ed.

III P. IV B. XXXVIT , vs. 58.

Ghemeenlyc, ghemeenlic, ghemeenlike, ghemeinlike. Bijw. 1) Algemeen , gezamenlijk.
Bleve tfolc maecht ghemeenlike,
Het ghinghe te niete in aertrike.
Lsp. B. I, C. 25, vs. 37.
Maer tierst dat si dit weten ,
Voerense wech ghemeenlik e.
Limb. B. I, vs. 399.

Zie nog Lsp. B. I, C. 34, vs. 2; Mloep. B. I, vs. 1362;
H. fo. 139.

VELTII.

Sp.

2) Gewoonlijk. Ms men ghemeenelic seit: die by dat peck wandelt , lichtelic wert hy daer of besmet ; maer die God bewaert en mach
niet deeren. Belg. Mus. VI, bl. 155.
Ghemeenlinghe. Bijw. In het gerneen, gezamenlUk.
Al wilden si wiken ghemeenlinge,
Tgat vanden mure entie straten
Waren so nauwe tharen oaten , enz.
Rymb. vs. 31906.

Zie nog Lane. II, vs. 18191.
Gemeen-togt, gemeen-tneht. Gemeene woonplaats.
Ale wanneer mijn huis en dis
Met den uwen , voor gewis ,
Anders niet en scheen voor desen,
Dan gemeentucht ons te wesen.
HONDIUS , Moufe-schans , 1621, bl. 200.

Zie D r .

DE JAGER ,

Versch. bl. 247.

Gemeent, gemeynt sijn. Geneigd, gezind cijn.
En mits hy was gemeynt geduerigh voort te gaen,
Soo quam sijn machtigh heyr tot by den Indiaen.
CATS, door D r . v.

Va. II, 690, a.

Gemeente. Volk.
Die hertoge quam met groter machtc ,
Want hi die gem e e n t e met hem brachte.
Belg. Mus. IV , 339, vs. 1158.
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Want , also alsict versta ,
Was sijn gemeente so groot ,
Dat, enz.
Ibid. bl. 345, vs. 1325.

Ghemeerc. Opmerkzaamheid, oplettendheid. In al dat sy hoerde oft
sach hadde sy een diep ghemeer c.

Gemeerst. Vermeerderd , uitgebreid.
Ende die prophete Moyses
Hi vant ebreusce litteren teerst:
This was dye wijsheit gemeers t.
Ales.

III,

vs. 690.

Gemeestren. Overmeesteren , ten onder brengen , bedwingen.
Want noit riddere vor desen tijt
Mi gemeestren nine conde.
Lane. III, vs. 23577.

Gemeet, ghemeit, ghemeyt. Lustig, vroolijk , wel gemmed, te vreden.
Si tonen hen die kele ghereet
Ende willen des sijn ghemeet.
Het boec vander Wraken , II, vs. 467.
Hoe erre hen dese portiere gelaten ,
Om anesoeken si niemene haeten ,
Maer sijns blide ende wel g e m e e t, ens.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs 7069.
Het sagenne doe cornea des coning helde g e m e e t.
Vaderl. Mus. I, 29.
Want alst iement vremders weet ,
Soe es hire met soe ghemeet,
Dat hijt vertelt te .VII. staden.
BLOMM. Oudvl. Ged. , I , 60 , vs. 32.

Zie nog Limb. B. I, vs. 920; Mloep. B. I, vs. 3200.

Ghemecht. Gemacht , schaamdeel.
Het hevet een puttekijn aen den lichame ,
Dorstic noemen sonder blame
Ende sonder hare enech verwet
Te hebbene , ic sonde noemen diet:
Bruun es des kindekens ghemechtke n.
Dr . VERWIJS , X Boerden , bl. 35, vs. 46.

Gemein, ghemeyn. 1) Algemeen. Wdb. op noon.
2) Gemeenzaam , toegankelijk , vriendelijk. Want ic betrouwe, dat hi
seghelijcken doen sal, ende mijnen voornemen volghende , u ghe e ij n
31*
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sal zijn. Bijb. van 1528 bij VORSTERMAN en van 1541 bij H. PETERSEN ,
II Machab. 9, Lett. D.

Gemeyn halden. Muiterij verwekken.

Huyden hebben die knechte

weder gemeyn gehal d en , ind willen averdwerss betailt sijn. NIJH. Ged.
D. VI, bl. 478.

Gemeynd. Atgemeen , gezamenlijk.
Tvolc hevet inne gehaelt soe huegelijc :
Heer Heinderic de Bie ende heer Jan Boot,
Borghermeestereu , scepenen , cleeyn ende grout ,
Scutten ende gem e y n d e ambachten.
SMEKEN , Tspel vanden H. S. vs. 1285.

Gheme yne. Gemeenschap.

Van Jezus en Maria sprekende , zegt MAERLANT :

Ende beeten neder in haren scoot,
Dats in haren lichame reine ;
Daer hi, sunder mans ghemein c,
Den menscheliken roc an dede,
Touser alley salechede.
Nat. Bl. bl. 221 , vs. 3765.

Ghemeyne worden. Deelachtig worden.
Want die ghenendeghe Romeyne
Worden met hem dsbergs ghemeyn e.
Rymb. vs. 27952.

Gemeine zaken. Gewone , itagelijksehe zaken. Wdb. op HOOFT.
Gemeinen. Meenen. Want wi en connen niet gesuken noch gem e i n e n ,
in tijt noch in ewecheit , dan dat Gode behaegt. nuusBn. Tab. 1,134 , reg. 1.
Ghemeinheit. Gemeenschap. Nochtan selen die seven lampten, daer
Christus die heileghe Kerke mede gheciert heeft , lichten ende berren
eweleec in die g he m einh eit der heileghen. Ibid. II, 98 , reg. 8.

Ghemeininghe. Gemeenschap. Ic gheloeve g h e m e i n i n g he der beileghen. Ibid. I, 222, reg. 18.

Ghemeinlic. 1) Gewoonlijk.
Men siet g h e m e i n l i c, ende hets waer,
Dat alle die liede hier ende daer
Haer herte in eneghe dine vervrojen.
Horae Belg. VI. , Beghinsel van alien Spelen, vs. 7.
42) In 't gemeen , to semen.
Ende Galata kuielde daer naer
Ende ontfinc sinen behoudere deer;
Ende sine gesellen gemeinlike
Daden alle dies gelike.
Lane. III , vs. 1.0487.
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Gemeynt. Genegen , gezind , van meening. Wdb. op

HOOFT.

En mits by was gemeynt geduyrigh voort to gaen.
CATS, 1828, II, 501, a.

Gemeint slash. Afgedeelde en uitgegevene gronden. NIJH. Ged. D. II,
bl. 70.

Gemeintlyk. Openbaar. Wdb. op HOOFT.
Ghemeysten. Vetnwsten en , bij uitbreiding, In zip? onderhoud voorzien.
Vaert als ghi moecht, is wil vlyeghen
Daer is mi andersins g h e m e y s t.
HILDEG. Ged. bl. 35, vs. 199.

Ghemeken ,

elders

ghemicken. Bemerken, nagaan.

Die rudders droeghen vier sonder sparen ,
Ende ghingen die poorte ontsteken.
Die Joeden ne constent niet ghemeke n.
Rymb. vs. 33476.

Ghemelick. 1) VVonderlijk , zonderling , vreemd , buitengewoon , zeldzaarn.
So was die onghehuyr Sarffan
Van natueren een ghemelic man.
Mloep. B. III, vs. 266.
2) Leetijk.
Dewijl der proncken op het heyligh-hooghe outer
Een g em el ij e k e kat, een hond , een baviaen
Of ander wangediert.
BODECHEER HENNING , Leydsche Oorlofdagen, bl. 141 ,

aangehaald in het Gloss. van den Mloep.

Ghemelieheit. Wonderlijkheid , vreemdheid , vreemde dingen.
Tgheschiet soe vele nu ten tyden
Wonders ende ghemelichede
Buten slants ende binnen mede ,
Dat mijn herte is onthuecht.
HILDEG. Ged. bl. 103, vs. 75.

Gemelt. Verklapt , verraderlijk aangewezen.
Ghemene. Gemeensehappelijk.

Wdb. op HOOFT.

Pat wi bejaechden wart ghemene.
Rein. door D r . JONCKBL. vs. 21] 2.

Chemeneie. Rookgat , schoorsteen.
— — rokende min no mere
Ocht ene chemeneie ware.
D r . VERWIJS , Die Rose, vs. 5785.
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Gemengeltheit. Mengsel, ineenvloeiing.

-- een gemengeltheit en tweederlei staet
Van Jongeling en maeght.
VONDEL , door v. L. IV, 335.

Ghemene. Gemeensehap, vereeniging. Ende si benemt dat men mit
soedanighen gheen g h e m enc hebben en sel. Gesta Romanorum, Cap. XI.
Ghemenlike. Gemelijk.
Dies ruumden si tlant ghemenlike,
Want daer bi naer al gheboren was.
Rymb. vs. 17356.
Gement. Gemeene gronden. NIJH. Ged. D. I , 318.
Ghemeren. Vermeerderen, toenemen, aangroeien.
Up dat sijn prijs ghemer e.
1)r. vEnwas, Wapene Martijn, bl. 18.

Gemerek. 1) Overleg , overwegin,g , overdenking.
Set de mier tot uw g e m e r c k.
CATS, door D r. V. vu. I, 791, b.

Geen vader kom 'er aen, als naer een rijp gemerc k.
Ibid. I, 401, a.

2) Geest van opmerking. Inder bloetheit verliest hi ghe me r c ende
ondersceet van alien dinghen. RUUSBR. Brul. bl. 162, reg. 9.

3) Aandacht, besehouwing , meening , oordeel. Ende ele strec bediet ons
.j. verclaert ghemerc, udewert siende , enz. RUUSBR. Tab. 1, 72 , reg. 14.

4) Btijk, teeken, kenteeken.
Nogh is het al geen vast g e m e r c k
Van dat het beest uw liefde draeght.
CATS, 1828, I, 498, b.

5) Oogmerk, doet.
Aileen op dezen voet, met dit gem erek alleen,
Om of te wackerder te winnen, te vergaren,
Of om 't vergaderde te beter te bewaren.
DECK. Rpm I , 97.

— — — ghy dient den grooten God.
Stelt dit voor uw gemerc k, en laet te sijner eeren
Uw sinners, uw bedrijf,, ow gansche diensten keeren.
CATS , door Dr. v. vu. I, 497, a.

Zie nog ed. 1828, I, 132, a; en ed. van D r. V. VL. I, 497, a.

6) Waarneming , oplettendheid.
Hier dient een hoog , een diep gemer c k.
Ibid. 1828, I, 219, b.
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Gemerck nemen. In het oog houden, bijzonder letter'? op.
Indien 'er yemant is begeerigh om te weten
Wat peer, of andre vrucht, is niet te zijn gegeten ,
Die neme dit gemerek, enz.
Ibid. I, 425, b.
De Satyr, boven mensch en under als een flier,
G h e m e r c k n am, dat de Boer om d'handen te beschermen
In zijn vuisten blies, op dat by moch verwermen
Zijn kneuckels schier verstijft.
VONDEL , door v. L. I, 533, vs. 5.

Ghemerke. Kant, grens.
Op die zee staet ende es een steen
Groot ende hoech, ende als een
Hout van der Sarrasine werke ,
Becht op der zee g hem erck e.
Brab. Yeesten , B. II, vs. 2499.

Ghemercken..

1) Bespeuren, bemerken.

Die vrouwe ten laesten wail bekande,
Na dat sy g hem erck en conde
Dat die jonghe man hair wail gonde.
Mloep. B. II, vs. 1409.
2) Nagaan, inzien , begrijpen, opmaken.
Die sondach heet na der zonnen,
Ende, also wijt ghemerken connen ,
Heet die maendach na der mane.
Lsp. B. I, C. 10, vs. 26.
Sint dattie were1 t eerst began,
Also ict ghemerken can,
So was tfolc zelden of niet
Ten oefende afgode emmer yet,
Eer Cristus op aertrike quam.
Ibid. B. II, C. 19, vs. 120.

Gemerkt. Aangezien, in aanmerking genomen, ter oorzake van.
Wdb. op

HOOFT.

Ghemessen ,

met den gen. Missen. Mar de tyt sal comen dat si dis

brudegoems g h em essen selen. Lev. van Jez. bl. 61.
Si heeft hier costersse ghesijn

.Xiiij. iaer den termijn ,
Dat men haers noyt g h e m e s s en conde
In alden tiden ene metten stonde.
Beatrijs , vs. 603.
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Ghemet. Zekere meat, ook landmaat. Ende die mate ephi heeft in
hare hevaen .iij. mudde ende ele mudde es ene volcomene mate ; want
modius dat es een volmaect gheme t. RUUSBR. Tab. H, 135 , reg. '12.

Gemeujer. Bekuiping , bereddering door kuiperij.
--- hier kent men geen gemeujer,
Om zulk een Opperknecht te zetten haven aan.
OUDAAN , Pazy , IV , 82.

G-hemiedeu. Omkoopeat.
Onder alle dese hoghe heren
Leeft oock ridderscap in eren
Elkerlijck na sijnre macht.
Si gin in doechden soe bedacht ,
Dat sy gherechtichede minnen.
Al mochtmer nosh soe veel an winnen ,
Mit ghelde en canmense g h e m i e d e n.
HILDEG. Ged. bl. 41,

vs. 81.

Zie ook Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 3666.

Ghemien (Int). In het algemeen.
Dair comen smokers int ghemien
Ende byden heren also veel,
Dattet gaet ten anderen speel.
HILDEG. Ged. bl. 81, vs. 60.
Ghemi.e. Hetgeen men tvenscht , dat iemand van pas of aangenaam

is, dus naar wensch.
Here, n kint ben ic,
Wat ghi beghert es miin ghemi c.
Limb. B. XII , vs. 954.
Elek is den anderen wad g h e m i c k.
Mloep. B. II, vs. 85.

Gemik nemen. Zane aandacht vestigen.
Wy nemen ons g e m i k niet enkelic daar op.
J. DE BRUNE , Wetsteen , 1665, bl. 238.

Ghemicke. 1) Van pas, passende, voegende.
Hots di noot dattu hebs scoen ;
Ic wilre mine macht toe dnen.
Die Isengrijns waren u ghemick e.
Rein. door Dr. JONCR.BL. vs. 2859.
Si waren hem wel ghemicke,
No to dinne no te dicker
Hi was er mede wel ghecleet.
Walew. vs. 5921.
Zie nog Lane. III, vs. 12575.
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2) Overeenkomende met.
Sun hande waren lane ende dicke ,
Wel ere groter plancken ghemick e.
Limb. B. VIII, vs. 68.

Ghemieken. 1) Bedenken.
Walewein en can niet ghemicken
Hoe hi sijn lijf sal ondraghen.
Walew. vs. 8150.
Sibille seide: .,haddicker oppe
Ghemi c t, dat goet soe lief ware,
Silts seker oppenbare ,
Goets ghenouch haddic ghecregen ,
Dat ic nu al hebbe verteghen.
Limb. B. VI, vs. 2517.
Zie nog VELTH. Sp. H. f°. 265; Alex. B. II, vs. 210.

2) Schatten , taxeeren, berekenen.
Wie mach ghemi ck en dine goede ?
Lev. van St. Franc. vs. 1852.
Men can die scade niet ghemicke n.
BLOMM, Oudvl. Ged. II , 88 , vs. 1160.

3) Begrijpen , vatten.
Doen Alexander dat hadde verstaen,
Was hi in den wil bevaen
Dat hi knoep woude ontstriken :
Mer hi begonder aen to trecken.
Doen hi sach dat niet en diet,
Gesellen , het es al om niet,"
Sprac hi, ,in can niet g e m i c k en
Hoe ic dit soude ontstricken."
Alex. II, vs. 210.

4) Aanstaan , voegen, aangenaam zijn.
Doen sprat doude raven tot ere tijt:
Sint dat ghi , sone , volwassen sijt
Soe vlieghet, ende vaert u gheneren
Op dat velt , daer die dorplieden eren.
Daer valt bi hem in die yore
Ende loepse mi dan al dore ende dore;
Dat u best ghenoecht dat raept daer uut:
Worelen (lees wortelen), wormen ende ander cruut ,
Ende ander dine dat n ghemieke t."
Vaderl. Mus. I, 66, vs. 15.
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Ghemiet jeghen. Vergeleken met.
Rijcheit , die coninc heeft of grave,
En is tiendedeel niet van eene cave
Ghemict jeghen dit geval.
Lev. van Ste. Christine , bl. 417.

Gemineren. Ondermijnen.
Sdages maken si u mare ,
Mar tsnachts wordet hem te sure ,
Hoe si u gemin e r en moegen.
Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 10455.

Gheminghe (Int). In het algemeen.
Ghemeenlike so sal is te voren
Ghemeene nature laten horen ,
Die beesten hebben int ghemingh e.
Nat. Bl. bl. 39, vs. 3.

Gheminnen. Berninnen. Ende alse wi proeven die sake, waeromme
hi minsche worden es, soe moghe wi ons verbliden , ende na onse begheren en tonne wine niet gnoech g h eminn e RUUSBR. Tab.

I,

209 ,

reg. 23.
Hoe sonde een dorpers hert bekinnen
Gherechticheit of eer te geminne n.
HILDEG. Ged. bl. 219, vs. 72, var.

Ghemintheit. Lie fde.
Drie poente sijn, alsicse sach,
Daer met dat elc mensche mach
Behouden die gheminthede
Sijns Scheppers.
Het Boec vander Wraken , II, vs. 1214.

Ghemissen (De waarheit). _De waarheid te kort doen, verkrachten.
Also scriven die ewangelisten,
Die deze waerheit niet en g h e m is te n.
Lsp. B. II , C. 35 , vs. 98, var.

Gemist. Gemest. PL.
Ghemme , gemme. Edelsteen, jawed ,

zoowel in gewone als figuur-

lijke beteekenis. Ic segghe ghecroent niet mit pude , niet mit g e mm e n,
mer mit doernen. Spieghel der Volcomenheit , f o . 163.
Met dieren stenen ende met ghemmen
Sierden die goutsmede haer werke.
Fl. ende Bl. vs. 905 en v.
Sinte Martin die een gem ma der Priesteren was. VAN VAERNEWIJCK
Hist. van Belgis , 1574, f°. 143, b.
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Zie verder Pass. Wijnt. fo . ci, c, en BLOMM. Oudvl. Ged.

II, 51,

b,

waar verkeerdelijk »gemine" gevonden wordt.

Gemmi. Geef mij. Zie Doctrinael , B. III, vs. 433 , var.
Gemoe. Contractie van »gemoede". Toestemming in een gedaan verzoek. Wdb. op BREDERO.
Gemoe (Met). 1) Van, goeder,, van ganscher harte. Ibid.
2) Met kalmte, met bedaardheid, met vrede. Van Spanjen to raaken
met gemoe, nu haar Hooght : geen Kinderen krygt , isser voor eerst geen
kans. P. VLANING , Leven van H. L. SPIEGHEL, bl. 16.

Ghemoed.

Znw.

1) Begeerte, welbehagen, guest, genegenheid.

MEYER.

Tsanders daegs, bi Gods ghemoede
Vondsi gheloverd Aarons roede ,
Ende noten ooc ghewassen daer an.
Rymb. vs. 5843.
Bedi wan hi sijn ghemoed e.
Ibid. vs. 20680.

2) Gedweeheid , onderworpenheid.
Ends dat him hoir minus verdroet,
So most sij lijdeu doch den noot
Ends troesten hairselven mit g h e m o e d e
Als sy best conde , die waerde goede.
Mloep. B. II , vs. 3993.
Zie HALBERTSMA Aanteek. op MAERLANT bl. 367.

3) Verlof,, en ook even als Gemoe, toestemming.
So datter niemen Eden moet ,
No met steps, no nieweren met,
Hine hebbe vanden Soudaen outset,
Ends sijn gemoed e.
VELTH. Sp. H. fo. 13.

Zie nog MEWS STOKE, B.

III,

vs. 502.

4) Wederstreving , tegenkanting.

Resistentia.

Mijn Egae met ghemoed, noch met haer lichaem vlugge
Omziende, een zoat-pilaer bleef achter ooze rugge.
VONDEL , door V. L. II, 36, vs. 21.

Ghemoed

of

ghemoet zijn. 1) Gesteld , gezind zijn.
Want si sijn solve also ghemoed,
Si eren den tempel, daer hi staet.
Rymb. vs. 32032.

Zie ook Dietsche Doctrinale, B.
2) Bestand zijn.

III,

vs. 475 en Belg. Mus. V , 435.
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Tegen armoede soude ick z ij n gemo et,
Dan de liefde en kan ick niet verdragen.
R. VISSCHER, Quicken, le Schok , N°. 25.

Ghemoede (Ts).

1) Naar iemands zin of genoegen.

" Here" seit hi, ' ic hebbe herberghe goede,
Dat ic u wane herberghen tuwen ghem oed e."
El. ende Bl. vs. 1991.

Ghemoede (Met). Met goeden wil, zonder tegenkanting.
Ghemoeden. Erkennen.

U. W.

Here doe Bettie mi ter were
Ende veldene enewaerf ter neder;
Ende ale hi upghestaen was weder,
Dat bi minen ghedoghe was,
Ne wilde hi niet ghemoeden das.
Walewein, vs. 8920.

Gemoedhebbing. Voldoening , kwijting. Leesting ofte gemoedhe bb ing is opbrenging van iet anders in plaetse van 't gunt ieniand schuldig
is, met den inschulders wille , tot schuldlossing. HUGO DE GROOT , Inl. tot
de Hell. Rechtsgel. 1631 , hi. 180.

Gemoedtheid. Wil , gezindheid.
Ghemoet. 1) Ontmoeting.

Wdb. op HOOFT.

Ic dane gode der aventuren,
Dat ic heden so vroech opstoet ,
Ende ic so scone g h e m o e t
Vonden heb in mijnre jacht.
Lantsloot, vs. 410.
Zie nog Gloriant , vs. 703; Alex. IX, vs. 959; Rein. door D r . JONCRDL.
vs. 2768.

2) Vijandelijke ontmoeting , aanval.
Daer bleef doet in dat ghemo et
Die canine van Mombrant.
Limb. B. VIII, vs. 1240.
Want si daden menich g em o et
slider hem beiden op dien dach.
Ibid. B. XII, vs. 394.
Zie ook ibid. vs. 582 ; VELTH. Sp. H. fo . 258 ; Troj. Oorl. vs. 1905 ;
Walewein , vs. 2338.

3) Toestemming, vertof even als Gemoed. Ende hi creech ghemoet
van den roomschen coninc Maximiliaen , bi middel van veel .M. cronen ,
dat hi hem daer vestichde. Van Brab. die Exc. Cronike. Antw. 1530, n, I, C.
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4) Borst.
Ende stack eenen in sijn ghemoet,
Dat hy op d'erde viel ghereede.
Grimb. Oorl. II, vs. 3518.
Gemoet (Romen in sijn). Hem te gemoet komen.
Hi diet voer eem vallen al,
So wat so quam in sijn gemoet.
Alex. V, vs. 215.
Gemoet (Enen eon) doen. Iemand te gemoet trekken.
Mettien dede hi een hem gemoet.
Ibid. III, vs. 154.

SNELLAERT teekent hierop aan dat deze regel letterlijk beteekent: dede

hij rich eenen gemoet, dat is, (voegt hij er bij) trok hy eenen te gemoet.
Gemoet. Bijv.nw. G-ezind. Stemme, bl. 44.
Gemoete (Ten). Terug. Op zekeren tijd zond de Koningin, Arturs
echtgenoote, een brief aan Lancelot, en belastte eene harer jonkvrouwen
met de overbrenging daarvan. Toen deze van hare zending was teruggekomen,
Die coningiune wert hare geware,
Si gine te hant jegen hare,
Ende vrachde ombe niemare ten gemoet e.
Lane. II, vs. 19812.
Ghemoeten. 1) Ontmoeten, te gemoet gaan. U. W.
Hi sprat: nu salic Keyen gemoete n.
Ferg. vs. 5148.
Zie nog

COORNHERT,

Odyss. I, 44 ,

V°. ; VONDEL,

Poezy, I, 687.

t,!) Aanvallen, vijandelUk ontmoeten.
Banderside sijn sone Girbeert,
Die in den stride es gekeert ,
Heeft Corineuse gemoet
Den coninc , ende so gegroet
Metten orde van sinen spere ,
Dat hem en dede gene were
Stilt, alsberch no acottoen.
Karel de Gr. Fr. II, vs. 445.
Al was hi in anxste doe
Dat was wonder elene,
Doch en g h e m o e t i gheuen
Sine wedersaken, der ghederingen
Ende slouchene — — — soe diep int hoet , enz.
Limb. B. IV, vs. 1786.
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Ghemoetieht. Bemoedigd. Deur dese victorie werden die van Westvrieslandt vry wat ghemoeticht. VELIUS , Chroniick van Hoorn, bl. 183.
Ghemoetsele. Ontmoeting.
Ghy heeren, en belcht u niet van tsotte ghemoetsel e.
Belg. Mus. II, 130.
Gemoffel. Gemompel. Wdb. op BREDERO.
Gemoyt. Vermoeid? Cyriake du biste gemoy t. Pass. Somerst. 1489,
fo . exliiij, a.
Gemommel. Gemompel.
Roert ghy den mond , wel noestigh , met gem ommel
Om oock wat eer van pleyten in te leggen.
TIDEMAN , BEAUMONTS Ged. bl. 115, VS. 5.

Ghemommeldons. Verward gemompel.
Van maxel was dit hol eens menschen hert gheleken ,
Vol volx in scheemrigh licht , diens woord'rijk tvvistig spreken
Als een ghemommeldons my eerst in d'oren scheen.
SPIEGHELS Hart-spieghel , 1614 , bl. 45 , of III, vs. 75.

Ghemotert. Met mortel , eene verbindingsstof (zie Rymb. gloss. op
Morter) samengevoegd.
Het waren witte marberstene
Ghepoliciert, dicke cubitus vive ,
Ende

breet , hoort wat ic strive,

Ende :pi:. lane, scrijft Josephus ,
So subtilike ghemotert dus ,
Dat , daer die steno quamen te samen ,
Die liede altoos niet vernamen ;
Elc tor ne doehte .1. steen wesen.
Rymb. vs. 31356.
Ik vooronderstel , dat de afschrijver eene r heeft weggelaten en dat dit
woord ghemort ert moet zijn.
Ghemul. 1) Veil, vuilnis. Dat een iegelijc sijn gem ul, dat comt
van sijns selfs huse , sal gaderen binnen linen buse , ende doent wech
voeren, op sijns selves cost. Belg. Mus. I, 248.
2) Aarde, stof. Want du biste ghemul, ende du sels wederkeren in
ghemu I. Bijb. van 1477 , Gen. III. Ende ic sal dijn suet maken als gemul
der aerde. Ibid. Gen. XIII. lie ook nog Gen. XVIII.
Want siet , mijn heert , die niet en was
Als vuyl gemu 1, en enckel as ,
Die blinckt nu van een helle vlam.
CATS, door Dr. v. L 1, 675, a.
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Ghemullekijn. Stofje. Siet die eylanden sijn als een cleyn ghe mu 11 e k ij n. Bijb. van 1477, Jes. XL vs. 15.
Gemuskert. Welriekend , met reukstof gemengd of besproeid. fly bergde
de punt van een stilet in gemusker t kottoen. J. DE BRUNE , Wetsteen ,
1665 , bl. 1. Gy draagt a antlers niet, dan of men u in een yvoire doosje
tusschen gemuskert katoen opgebracht --- had. Ibid. bl. 298.
Ghemute. Opschudding , rumoer.
Van Loven , van Bruessel , al te semen,
Riepen si , met groten g h e m u t e
Bat si wouden trecken ute.
Brab. Yeesten , II, vs. 1261.
Genaakgraven. Loopgraven. Wdb. op noon , bl. 469.
Ghenaem, ghename. Aangenaam.
Ende dat hi hadde groten gheer
Hair te spreken, wairt hoir g h e n a e m.
Mloep. B. II , vs. 1511.
Waert dat u vrient over u quame
Alst u niet en ware ghename,
Nochtan toent hem goet ghelaet.
Lsp. B. III, C. 4, vs. 460.
Zie nog IULDEG. Ged. bl. 60, vs. 180 ; Rymb. vs. 29240 ; Mloep. B. II ,
vs. 1887.
Genade. 1) Willekeur. Wdb. op BREDERO.

2) Straf. Ibid.
3) Eerbetvijzing.
Ende boden eer onschulde,
Ende boden eem groet g e n a d e n.
Alex. VI, vs. 1076.

4) Rust.
Wi moghen daer wel VII jaer,
Willen wi , wandelen onder de scade ,
Ende hebben daer grote ghenad e.
Rein. door Dr . 'JONCKBL. VS. 3148.

5) Gunst , toegenegenheid. Wdb. op

HOOFT.

Om g h e n a d e volchde hi langhe.
Mloep. B. I , vs. 1194.
Mer want den vrouwen toe behoert
Wijflicheit ende zuete woirt,
Goedertierenheit ende ghenad e.
Ibid. B. IV , vs. 229.
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6) Verlichting. Herodes van vele ziekten gekweld , wilde , ter genezing,
het baden in den Jordaan beproeven ,
Maer daerne hadde hi gheene ghenad e.
Rymb. vs. 21700.

7) Beschikking, macht om te beschikken. Dene helcht blijft sinen kinden,
ende dander helcht is tsertoghen genaden. D r . v. vL Prozast, bl. 2.

8) Dank.
Here, di zeggic dies g e n a d e n
Van algader minen zere,
Fade biddi di, mijn lieve here,
Oft dijn helege wille si ,
Dattuus hondert waerf geefs mi.
Lev. van St. Franc. vs. 7492.
Ghenade (In) gaan. Zich op genade overgeven. Doe ginghen die
ander in ghenade n. Goudsche Kronycxken , 1663 , bl. 4.
Ghenade (Op of up). 1) Blootgesteld aan. Wdb. op HOOFT.
2) Oottnoedigliik.
Hi batse te herbergene up ghenade n.
Rymb. vs. 1864.
Ende wilde mi God goede avonture
Gheven, ic soude ten coninc Arture
Varen, ende bidden hem up ghenade
Wildi , dat hi mi rudder dade.
Walew. vs 1475.
Zie nog MELTS STOKE, B. III, vs. 1339; B. VI, vs. 791 en B. X, vs. 803.
Ghenade (Leven mit). Onder Gods bescherming leven.
Dit nemt ende leeft mit ghenade
Bi Gode, ic dart u wel raden !
Rein. door D r . JONCKBL. vs. 3445.
Ghenade (Met.) Met uwe toestemming.
Ic soude segghen, met ghenade,
Hoe jammerlike hi was verraden,
Te mordene van sinen lieden.
Ibid. vs. 2195.
Ghenade namen. In genade ontvangen worden.
An beiden siden stout meneeh man
Die Joeden om Symoene ende Jan ,
Die gherne ghenaden namen.
Rymb. vs. 33815.
Ghenade. Afhelling der zon tegen den avondstond. Zie BILE. Greg'.
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Ghenade doen. Hu1p betoonen.
Dander twee cnapen waren ghestaen
Bi Walevveine hider kemenade ,
Ende d aden hem grote ghenad e.
Walew. vs. 860.

Ghenadoeheit, gen.adigheit.

1) Genade. Wdb. op HOOFT.

Wi sijn hem sculdech te done ere,
Alse deu genen die hir comen dede
Ouse here hi sire g e n a d e c h e d e.
Lane. III, vs. 448.
2) Gunst. Wdb. op HOOFT.
Dat soe hare reynechede
Behilt, bi Gods ghenadechede.
Rymb. vs. 3660.
Zie ook Meliboeus , vs. 3747.

Ghenadelie. Vergeeflijk , waarvoor vergiffenis te verkrijgen is.
Soe laet ons doen cleyn sondekijn,
Die men heet ghenadelie.
Mloep. B. III , vs. 1249.
Wanneer the daet blijft ongheschiet,
Soe en is een quaet begheren niet
Dan ene ghenadelike sonde.
HILDEG. Ged. bl. 12, vs. 565.

Ghenadich, genaedigh. 1) Licht, niet drukkend. Wdb. op

HOOFT.

2) Vriendelijk , wetwillend, toegenegen,
Ysalde was truwe ende ghenadic h.
Mloep. B. I , vs. 2499.
Weest ontfarmich ende ghenadic h.
Ibid. B. II , vs. 4171.

3) Welwillend , toegenegen.
Ic kinde den coninc so wel gheboren ,
Ende soete, ende goedertiere ,
Ende ghenadich alien dieren.
Rein. door Dr. JONCREL. vs. 2316.

Genadieheit. Zie GHENADECHEIT.
Ghenageld. Van spijkers voorzien. Soo dat nu de Wagenpadt (daer
de Sielkens uyt het Vagevyer inden Hemel plegen te varen) heel verwildert is, ende met doornen ende distelen alsoo verwassen , datmender
nauwelijcx met houte klompen , oft ten minsten met dobbele ende g h enag eld e schoenen soude derven overgaen. MARNIX , Byencorf, 1645 , bl.
184,

O.
II.

32
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Genacht, ghenachte, ghenechte. Rechtsdag , die van veertien tot

veertien dagen gehouden werd , en waarvan de uitdrukking, in den stijl
der balie , »van genachten, te genachten, of van genechten te genechten",
dat is : van veertien tot veertien dagen, ontleend is ; van dit woord vindt
men voorbeelden in het Belg. Mus. VI, 304; in VAN HEELU, bl. 548; in
NIJH. Ged. IV , 237 ; HOUWAMIT , de vier Wterste , bl. 106 en 283.
Genaohte (Cort). Kleine veertien dagen.
Celethi es een wonder dier ,
Alse ons telt Aristotiles Kier ,
Dat gadert roghe in der ghebare
In hem, als oft eier ware.
Alsi ripe sijn wordsi open;
So comer worme uut geeropen ,
Ende worden in curt ghenachte
Ghescepen ale hare gheslachte.
Nat. Bl. bl. 445 , vs. 265.
Ghenachtich, gheneftich. Gangbaar. .XV. pont , also te Parijs
genachtich sijn. D r . v. vu. Prozast. bl. 289. Soe sal men den pacht ,
tiins ende reynten betalen theinden den twe maenden voerscr. mit alsulken payment, als nu in den lande des verbonts gheset is ende g h
n a c hti c h sal wesen. NIJH. Ged. III , 40.
Ghenaken. Eigenlijk naderen, doch in de onderstaande plaats heeft
het de bijzondere beteekenis van vleeschelijk naderen, en dus 1) door

een huwelijk vereenigen.
Maer hi ontsach hem mede
Dat wel ware een onsede,
Dat heyden Kereten ghenake n.
Limb. B. IX , vs. 131.
2) Bereiken. Wdb. op SEEDER° bl. 498.
Ghenaken (Te) bij. Te verwerven door. Wdb. op HOOFT.
Ghename. Aangenaam.
Om dat mi ghebreect scats ,
Biddic dat hem ghename si
Bit juweelken van mi.
Nat. Bl. bl. 9 , vs. 151.
Genan. Naamgenoot, bok in den zin van makker. Passim. Bij WEILAND

genant. De dood zegt tegen een oud man :
De slaep is mijn gene n.
CATS, 1828, II, 488, b.
0 harder, mijn g e n an, ick weet een vreemt geval ,

GENAN.—GENE.

495

Dat u tot in het mergh de ziele quetsen sal.
CATS,

door D r. v. VL. II, 146, a.

Genannin. 1711)ttwelijke naamgenoot.
Gheliic ghi daet miere ghenanninne n.
Limb. B. I , vs. 692.

Ghenant, genant. Genaamd.
Den ionghen Grave van Hollant ,
Willem Florens Zone ghenan t.
MELTS STOKE,

B. III,

VS.

800.

Die stad hier yore es ghenant
Thabor.
Limb. B. III, vs.

832.

Ghenaren. In zijn onderhoud voorzien.
Woude al tfolc in oerden varen,
Wye sonde dan die werlt ghenare n?
HILDEG.

Ged. bl. 51 , vs. 240.

Ghenaren (Hem). Zich onderhouden , den host winnen , zich het
noodige verschaffen.
Tonde serpent: het was ghevaren
Buten berghe hem ghenar e n.
Walew. vs. 326.
Ende alsi hongerech waren
Soe liep hem die een genaren,
Ende dander bleef.
Lane. II, vs. 25441.

Zie voor verdere beteekenissen op GHENEREN.
Ghenatuurt. Dit woord heeft betrekking op vrouwen , die de repels
op behoorlijke tijden hebben.
Sarra die vrouwe, die ghen atnurt
Van live was, ende scone wijf, enz.
Rytrib. vs. 1730.

Ghender. Daar,, daar ter plaatse , ginder. Km.
Gene. 1) G-indsche.
Besiet , hoe gene jongen springht.
CATS,

door Dr. v. VL. I, 334,

c.

2) Andere. Andersins sendt by gesanten uyt, terwijle de gene noch
verre is. St.-Bijb. Luk. XIV , vs. 32.
Die cnape vraechden : Wat hi woude ?
Die gen e wide: Hi moesten sien.
VELTH.

Sp. Hist. 10. 36.
32*
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3) Deze of die.
Een minis wilde tenen tiden
Over .i. riviere liden.
Ghene mous bat .i. puut,
'Dat hi haer over holpe , ganser hunt.
Esop. Fab. III.
Die Vriesen waren inden laghen ,
Ende rekenden ghene scade buten.
MELIS STOKE, B. II, vs. 565.

Genedren. Vernederen, verootnwedigen.
Die hem verheft, seide onse Here,
Die sal siju ghenedert sere.
Rymb. vs. 25176.
Men sal also regeren een poert,
Oftmen partye woude trecken voert ,
Dat die andre dan daer bi
Ghenedert no ghedruct en si.
Het Boec vander Wraken , I, vs. 1227.

1 ; De. VERWIJS , Die Rose , vs. 2074.
Genegenis, geneeghenis. Genegenheid. Wdb. op HOOFT.
Genecht. Vierschaar. Zie GENACHT.
Gheneye. Gebriesch, gesnuif. Van dan is ghehoert dat g h en ey e
van sijnen paerden. Bijb. van 1477, Jerem. VIII, vs. 16.
Geneight. Overgehaald. U. W.
Gheneytlik. Genietlijk, voordeelig. Want men oec in gheynre maZie ook RUUSBR. Tab. I, 175 , reg.

nieren g h en e ytliker oft min scaedeliker belt hebben noch gekrigen
moechte , omme die vorscr. schout te verhauden.

Gheneken. Genaken, naderen.

Ged.

II,

9.

Want nimen en dorstse ontfaen in syn

hus , noch nimen en dorste hen ghenek e n. Lev. van Jezus , bl. 57.
Hudt u dat u nin g h en e k e van den hove der phariseuse , ende der saducause , ende van Herodes heve. Ibid. bl.

——

106.

Weetd dat voer waer ,

Datd haer was pijnlec ende swaer,
Dat si der erden sonde g e n e k e n.
Lev. van Ste. Christine, vs. 539.
Ghenen. Grindachen. KIL.
Ghenende, gheninde. Znw. 1) Vertrouwen,
Bus plaeh si menichwerf te gaen
Totten broeder mit g h e n e n d e
Wanneer si hoer selven sculdich kende.
HILDEG. Ged. bl. 179 , vs. 53.
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2) Koenheid , stoutmoedigheid , cooed.
Ende ontboet, dat hi met genende
Jegen hem josteren wilde.
VEL TH. Sp. Hist. naar het HS. fo. 199.

Want si vochten met ghenend e.
MELTS STOKE, B. VIII, vs. 147.

3) Kracht.
— — — Ic had crancken zeghe,
Want wairwart dat is henen wende ,
Die wint ghinc teghen mit ghenende,
Mit fellen vlaghen onghehuyren.
HILDEG. Ged. M. 28, vs. 156.

4) Krachtsinspanning.
Ghevet thout mitten einde mi ,
Ende houtet mitten andren ende ,
Ende laet ons trecken mit ghenend e.
Lsp. B. II , C. 29 , vs. 26.
Hi greep die bare met ghenend e.
Ibid. C. 58, vs. 37.

5) Haast , spoed.
Die Rode Zee es ant Oest ende
Daer Moyses met g e n e n d e
Tfolck over leide.
Alex. B VII, vs. 1223.
Dat kint liep mit ghenind e.
Lsp. B III, C. 3 , vs. 366.

6) Onverschrokkenheid.
Hi getroestem int ende
Ende gine inwaert met g e n e n de
Ende dectem so hi best mochte.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. V B. XVI , vs. 72.

Ghenende. Plink, krachtig.
Eer hi die koken conde lyden
Ter doeren uut , daerhi in schoot ,
Doe quam daer een die nae hem govt,
Entie raecten voerden ende
Mitten heten zoede alsoe g h e n en de
Dat hem sijn haer offghinc mit alien.
HILDEG. Ged. bl. 90 , vs. 112.

Ghenendech, ghenindech. Ondernemend , stout, moedig , koen.
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Alse dat hoyden die van binnen ,
Some spraken si: " nu salmen kinnen
Die ghenendech sal sijn ende stout."
Ferg. naar het HS. vs. 4153.
Hi was goet ridder ende snel,
Ghenendech ende van stouten moede.
Ibid. vs 5213.

Zie ook MAERL. Sp. H. 40 . ed. I, 315, vs. 16; Belg. Mus. X., 78; Rymb.
vs. 27951.

Ghenendeeheit. Liver.
Doch dat si met ghenendecheden
An den maw hurten den ram.
Rymb. vs. 28790.

Ghenendelike, ghenindelike. 4) Op eene koene, dappere, stoute
wijze.
Hi en soutse soeken ende vinden
Waer sose ware, ghen en delik e.
Fl. ende Bl. vs. 1354,
Hi werde hem genendelik e.
Ferg. naar het HS. vs. 2964.
Zie nog Grimb. Oorl. II, vs. 1996; VAN HEELU , vs. 2280.
2) Met spoed, in, aller ijl, met voortvarendheid, ook met ernst.
Met rechte souden wi ons spoeden
Ter duecht te keerne gh en en deli k e.
Belg. Mus VIII, 451, vs. 110.
Die gesele van ertrike
Scaerde sijn vole genendelik e.
Alex. VII, vs. 257.
Zie ook ibid. III, vs. 1154; Walew. vs. 2213, 2217, 2313.

Ghenenden.

1) Wagen, ondernemen.
Soe wye tgheluc heeft byden enden
Entan mit vlyte wil ghenen den,
Dat hi voleht van lande te lande,
Die mach wel rijcheit thuuswert senden
Ende quiten sine pande.
HILDEG. Ged. hl. 61, vs. 21.

Doerdijt raden off ghenenden,
Dat hi nut is daer te senden.
Ibid. bl. 76, vs. 63.
2) Met stoutheid ondernemen, met kracht ten uitvoer brengen.
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Dat moghe wi merken ende verstaen,
Dat sonderlinghe boutheit was,
Dat hi dorste g h enen den das.
MELIS STOKE, B. IV , vs. 1092.

Want hi en dorstes niet ghen en den
Bode off brieve an hoir te senden.
Mloep. B. II, vs. 1427.

Ghenenden

of

gheninden (Hem). 1) Zich verstouten.

Al waer dat ics m i durste ghenen den,
Dat verbiede mi onse here.
Walew. vs. 5490.
Oee gen ende soe hare das,
Dat soe maecte haren man
Van haren sone.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. I B. XLII, vs. 30.

2) Zich haasten.
Doe wild e m Josephus gheneuden
're sprekene heymelike den here.
Rymb. vs. 29430.
So dat hem Ananus ghenende
Ende hi Janne binnen sendde
Om te makene vasten vrede.
Ibid. vs. 30173.

Ghenendich.

Hetzelfde als

ghenendech.

In de onderstaande regels

komt dit woord voor als voortvarend.
Wes gerecht in alien doen
Ende g en e ndich ende coen.
Alex. I , vs. 699.

Ghenendieheyt. Waagstuk , stoutmoedige onderneming.
Sibille , die hovessche conincginne ,
Peinsde wer in haren sinne
Dat die riddere waer seide
Ende hi grote ghenendicheide
Dore haren wille hadde ghedaen.

Ghenent , ghenint.

1) Vertrouwen.

Doe sprat die coninc: " Centel, vrouwe ,
Al waendic dat mi soude seaden ,
Eist dat glut mi dorret raden ,
So williet laten op u ghenen t."
Rein. door Dr. JONEBBL. vs. 2511.
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2)

Koenheid, kloekheid, dapperheid, stoute onderneming.
Scone was by , van groter genint,
Ende van vrouwen sere gemint.
Grimb. Oorl. B. H, vs. 4131.
Selc genint is Belden gesciet.
Belg. Mus. IV , 331, vs. 918.

Ghenent (Met).

Hetzelfde als MET GHENENDE. Men vindt doze spel-

ling in Belg. Mus. I, 335, vs. 325; 336, vs. 364; Renout, vs. 968;

III, 217 , vs. 51 ; VELTH. Sp. H. fo . 240 , enz.
Gheneren, gheneeren, generen. 1) Zich tevreden stellen, rustig

MAERL. Sp. H. 8 0 . ed. D.

zijn. Wdb. op

BREDERO.

2) Voortbrengen, opleveren.
Want dat die corner can g hene r en
Dat condi harde wel verteren.
Horae Belg. VI, 127.

3) Redden,, behouden.
Mensche, wiltu dijn ziele g henere n.
Die .X. Plaghen , vs. 834.
Opdat ghi wilt die ziele g e ner en,
Soe moeti u dier liede weren,
Die anden ghelove wankel sijn.
Ibid. vs. 1022.

4) Te goed doen.
Want si hen dicke avonturen
Om to ghenerene haer lijf
Ende haer kindre ende haer wijf.
Jans Teesteye , vs. 2168.

5) Voeden, voedsel verschaffen.
Die huusman die Bel sijn beyach
Soeken in dit aertscbe dal,
Alsoe als God Adaem beval ,
Doe hi viel by Yeven rade.
Mitter ploech ende mitter spade
Sel hi die werlt al g h en ere n.
HILDEG. Ged. bl. 210 , vs. 225.

6) Voeden, zogen.
Die luchter mamme leet him bliven ,
Ocht geveil oec Bien wiven
Dat si kinder winnen wouden ,
Dat si se generen souden.
Alex. VIII ,

168
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DAVID.

Sinen knechten gaf hi ghelt ,
Ende hietse gheneren ghereet.
Rymb. vs. 25755.

8) Landbouwen, ploegen.
Ende die daer ooc eerst ossen vant
Met ploeghen te ghenerne tlant.
MAERL. Sp. H 40. ed. I P. II B. IX, vs. 42.

9) In stand blijven , blijven bestaan.
Ende so duet van des winters coude
Vernoi en scade menichfoude.
Nochtan machmens niet omberen ,
Sal hare die mensceit ghener e.
Heim. der Heim. vs. 612.

(gheneren, generen, gheneeren (Hem). 1) Den kost winnen, zich
onderhouden , in zijn, onderhoud voorzien.
Doe dat vole ghemeenlike
Arm was ende niet en wiste dat
Men rente houden mochte ende scat,
Maer optic ackere hem g h e n e e r de n.
Lsp. B I, C. 34, vs. 5.
Sole heet wijs, omme dathi
Hovesch ende verstandel si,
Wijslijc hem can gheneren,
Ende winnen sijn verteren.
Ibid. B. III, C. 2, vs. 85.
Daerna, in gherechten rade,
Riet hi hem goet te vvesene ,
Te wakene ende te lesene , — —
Ende hi vort alle sine daghe
Bescedenlike hem sonde ghener e n.
Rein, door Dr. JONCKBL. vs. 1689.

2) Zich gedragen.
Nochtan hebben die ketive
Meer vrese van horen live ,
,Dan die hoir eyghen goet verteren,
Ende hem gherechtelijc gheneren.
HILDEG. Ged. bl. 10, vs. 417.

Wye gheweldelic hem gheneert
Dat is die gheen die strijdens gheert.
Mloep. B. II, vs. 3817.
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3) Zich bezig hoiden.

Men vintse veel der quader snoeren,
Die hem g h e n e r en mit sulker voeren.
Ibid. B. IV, vs. 1662.

Gheneren ,(Zich onderlingh). Met elkander omgaan.
T' wild ruygh gheborstelt Zwijn prat op den Ezel smaelde ,
Om dat hy alzins schande en nerghens lof behaelde ,
Vermids hy dom van geest en traegh in zijnen ganck
Zijn leven slijten moet ontrent der prijen stanck ,
Als die onweerdigh was gherekent to verkeeren
By d'ander beesten, die zich onderlingh gheneeren.
door v. L . I, 485, vs. 6.

VONDEL ,

Genesen.

Znw. Behoud, redding. Ulysses bij den Cycloop aankomende,

vertelt hem, dat hij schipbreuk geleden had, en dat hij daar aangeland
was, en vervolgt:
Wy zijn van Agamemnons volck , den Coninck vol eeren ,
Wiens edele faem oock totten hemel . is gheresen,
Als die so machtigen stadt en vole heeft connen verneren ;
Nu soecken wy aen uwer ghenadich ons ghenese n.
COORNEL.

Odyss. 1606, 1, 58 , r°.

Genesen. 1) Ramp, gevaar, kwaal, ziekte , den dood ontkomen,
hehouden blijven.
Waert dat ic core dieren tijt ,
Oft core ic oorloghe of strijt ,
Mijn vole, dat niet en heeft misdaen ,
En soude des niet moghen ontgaen ,
Maer ic, die sculdigh ben van desen ,
Sends emmer moghen ghenese
Lsp. B. I, C. 46, vs. 108.
Dat ic selve van den beere genas
Dat was wonder.
Limb. B. I, vs. 268.
Zie nog Walew. vs. 4229; Lane. II, vs. 33299; ibid. III, vs. 18952 en
vs. 19996 ; Saladijn, vs. 37.
2) Van den dood herrjzen.
Verstaen suldi dit over waer,
Dat int neghentiende jaer
Dat Tyberius keyser was ,
Cristus staerf enter doot g e n a
MAERL,

S.

Sp. H. 4°. ed. I P. VII B. XXXV , vs. 4.
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3) Voldoen, bevredigen, koelen.
Weenende sach ink op veel spietsen die resen ,
Om met miju doot heur toornigen moet to ghenese n.
COORNII. Odyss. 1605 , II , bl. 22.

4) Sullen, doe, ophouden.
In onsen boeken men leest
Dat contrarie contrarie gheneest ,
Also machmen orloghe ende wrake
Ghenesen met sulker sake.
Meliboeus, vs. 294.

5) Bevrijden, verlossen, redden.
Ende vele blade gaf ons die man ,
Deer oversoete smake lath an ;
Ende metten soeten smake van desen ,
Wordeu wi van hongre g e n e s e n.
,cAERL. Sp. H. 40. ed. III P. 1V B. XXVI , vs. 32.
Vore den coninc brochte men desen ,
Diene gruete, rnaer hi seide dat hine sonde
Vander doot niet moghen genesen,
En waer dat hi hem geven woude
Cm. bysante van roden goude.
Belg. Mus. VI, 95 , vs. 34.

6) Bevallen, kinderen ter wereld brengen, en, van dieren gesproken ,
jongen werpen.
Eens palmen sondaechs si g h e n a s
Van enen sconen cnapeline.
Fl. ende Bl. vs. 234.
In Helys tiden was vanden Latinen
Eneas sone ende Latinen ,
Silvius, coninc van Alba,
Die Silvius hiet oec daer na,
Want sijn raoeder,, alst tijt was,
In eenen bosch van hem ghen a s.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. I P. II B. XXII, vs. 20.

Zie ook Clerk u. 1. L. bl. 110 ; VELTH. Sp. H. lb . 109 ; Alex. V , vs. 977.

7) Gesehapen, geboren.
— — — Dulle wive, sotte !
Sceldi amine mi — wat gaet u an
Eenen vulen onreinen man,
Die gheneset es else een ape,

504

GENES.—GHENG.
E tide vordie borst ghelij c den scape.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. III B. XXVIII, vs. 15.

8) Behouden blijven.
lc wane dies noyt lantshere g hen a s ,
Die scalke to sinen rade las ,
Hine moeste int ende sneven.
Dr. vEnvviss , Wapene Martijn , bl. 6, vs. 114.

Genesten an even. Iemand met vijandelijke bedoeling naderen,
nabijkomen.
Nieman mochte an hem g en e s t en
Dat hem vergaen mochte ten besten.
Hine bleef doet oft so gewont ,
Dat hi meer ward gesont.
Lane. II, 44101.

Ghenetten. 1) In orde brengen, reinigen.

Den baert qualic ghene t.

IVIEIJER Oude Ned. Spr. bl. 70.
2) Indoopen, indompelen. Deghene din is dit genet t e broet gheven
sal. Lev. v. Jez. bl. 203.

Geneughen. Voldoen. Overmits der antwoird wille — —
mynen here niet en gen e u c h d e.

wantze

VERWIJS , De Oorlogen van Hert.

Albr. bl. 50.

Geneughlykheit. 1) Aangename , fraaie, bekoorlijke Jigging. Oord
van genoegen, van weelde. Wdb. op HOOFT, bl. 469.
2) Genot, aangenaamheid , gemak. Ibid.

Ghengber. Gember.
Ghenge. Gangbaar. Engelsche nobelen — — als gemeynlijc ghenge
sijn. M r. L. PH. C. VAN DEN BERGH , Gedenkst. bl. 261. Also, belopen die
vercofte renten voirscr. xvjeliiij gouden scilde xxv gr. , welken scat gerekent voir xliiij gr. Also sij doe genge ende gave waren , beloipt dat dair

of ontfaen is, enz. D r. VERWIJS, De Oorl. van Hert. Albr. bl. 313.
Zie nog op GHINGE.

Ghengeber. Gember. Ibid. bl. 264.
Ghenghenare. Gember. Item. Viere pont Kanele ende Ghengenar e.
Nieuwe Werken der Maatsch. v. N. L. V, 1 ste St. 254.
Ik twijfel of dit niet Ghengheware moet zijn.

Gengeren. Gember. D r. VERWIJS, De Oorl. van Hert. Albr. bl. 42.
Ghengewaer. Gember. Daer wast goeden g h e ng hewae r. Dr. v. VL.
Prozast. bl. 255.

Ghenginghe. Bedevaart.
Soe was die g h en g in g h e tA ken.
Brab. Yeesten , B. VI , vs. 10902.
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Eenpersoonl. w.w. met den datief. Behagen, verwaar-

digen.
Alse enen groeten here gheniedt
Dat hi u linen nap biedt ,
Soe driuct hoefschelic.
Lsp. B. HI , C. 4 , vs. 321.

Gheniet, genet.

Genot, voordeel.

Om 't g h e n i e t van 't smeer , lickt de kat de kandeleer.
COSTER , Tijsken van der Schilden, 1818,

8.

Geni et van volheid , vriend en strekt maer tot verdriet.
DECK. Rym. II, 96.

Zie ook HUYGENS , Korenbl. I, 8; CAMPHUYZEN Stichtel. Hymen, 1644;
bl. 2 ; HILDEG. Ged. bl. 141, vs. '177.
2) Loon, geld.
Wee den heren ende den raden
Vanden lande ende vanden staden ,
Die om onste of om g h e n i et
Die goede rechte maken niet ,
Ende die vroech ende spade breken.
Doctrivale , B. II , vs. 1069.
Dat derde poent volght hier an
Dats dat eens heren raedsman
Niene si ghier om g h en i e t.
Lsp. B. III, C. 13, vs. 81.
Zie nog ibid. C. 15, vs. 329 , en BILD. T. en D. V. I, 158.

Geniet nemen. Nuttigen. Ende dat zy noch vastelavont noch paeschvladen noch lijfeoeken eyschen en selen , op de selve boete , noch en
geniet daer af neme n. Stadsordonnantie van Brussel, van het jaar

1360,

in het Belg. Mus. VII, 302.

Ghenieten, genieten. 1) Geld winnen, zijn voordeel doen.
Wie hen daertoe keren ,
Datsi gh en ieten leeren
En staens nemmermeer af.
Lsp. B. III, C. 10, vs. 178.

2) Tot zijn nut of hell aanwenden.
Laet mi dijn heilegher doet g he n i et e n
Ende doe in mijn sondeghe herte vlieten
Dine gratie.
N ieuwe Werken der M. v. N. L. V, late St. bl. 220.

3) Doorstaan, verduren, ondergaan.
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So daden si hem dese pine geniete n.
VELTH. Sp. H. fo . 327.

Met reden hoort de Been wel strengh en harder dwangh
Te geni et en, die selfs 't rijck maecbt tot een ondergangh.
a. J. COLEVELT , Graef Floris enz. 1628, bl. 38.

Zie nog Alex. III, vs. 226; BLOMM. Oudvl. Ged. II, 41, b, reg. 5, v. b.
4) Bezuren.
O Here ! is Yeve bid u om gena
Der mesdaet, die bi rainen ra
Gesciet es , dwelc elle creaturen
Genieten.
Belg. Mus. IX, 88, vs. 793.
Ghenichelt. Genageld, geslagen.
Here, om die naghelen , die doer u hande
Ghenichelt waren.
Vaderl. Mus. II , 396 , vs. 48.
Gheninde. Zie GHENENDE.
Ghenindeeh. Zie GHENENDECH.
Ghenindelike. Zie GHENENDELIKE.
Gheninden. Zie GHENENDEN.
Gheninden (Hem). Zie GENENDEN (HEM).
Ghenindich. Hetzelfde als GHENENDECH.
Ghenint. Hetzelfde als GHENENT.
Ghenkehaftieh. Gangbaar. Wi Reynout , greve van Gelren
willen , dat di damme — — — ende di waterganke voert meer g h e nkehaft i c h ende uytvlitich. blive. NIJH. Ged. I,

211.

Gennecte. Verbondenen , volgens wiLLEms , die ook ons woord knecht
daarvan afleidt. Op dat si getonen consten alse recht wijst , met haren
gebuseme ende met haren genneet e. Belg. Mus. VI , bl. 305.
Genoegh. Znw. Onbekrompenheid.
Is 't arrnoed' is 't verdriet , is 't ballinghschap , zijn 't plagen
Daer under ghy versucht ; My suit ghy 't komen klagen ;
Is 't wereldlick genoegh, is 't welvaert , weelde , Peis ,
Daerom ghy zijt begaen , komt en doet my den eis.
HUYGENS , Korenbl. I , 18.

Ghenoech , genoech. Bijv.nw Bekioaam , in staat, voldoende. Si
vraechden — wie die vrage voertsetten soude , ende om datter nyemant
genoech toe en was, so seide die bisscop : want vrouwe nyemant van
ons luden en is so ghenoech als ghi, die vroeder ende wiser sijt van
sprake. Pass. Wijnt. fo. xciij , b.
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Bijw. Nagenoeg. Sexte heeft die zuvere eer-

bare Lucretia vercracht , ghenouch in deser maniere. VAN VAERNEWIJCIC
Hist. van Belg. 1574, fo . 38, c.
Zie nog Wdb. op noorr.

Ghenoech doen.

Voldoen , voldoening geven, bevredigen. Bat hi een

cnape van goeder farnen ware ende sinen ambachte ende sinen ineester
ghenoech gedaen hadde. Belg. Mus. IV, 76.
Maer in hoerde noyt ghewach
Dat miere herten ghenoech d e d e
Vander hogher godhede.
Jens Teesteye, vs. 1460.
Vergelijk hiermede VONDEL , door

Genoech geschieden.

v. L. IV, 705, reg. 6, v. o.

Voldoening gegeven worden. Um eine summe

peninche van eilfdusent guder gulden alder schilde , dan dat wir bekennen ,
dat uns genoech geschiet is, ind wir der wale bezailt sijn. NIJH.
Ged. II, 59.

Ghenoeehde.

Genoegen, vermaak.

Die man wort hardelic gheblouwen
Ende si creech stonde ende rume stede
Te bruken haer ghenoechde mule vrede ,
Deer si oic mede haer eer behilt.
Mloep. B. II, vs. 3748.
Want sy en houden ewe noch wit,
Dan dat him der ghenoechden sit ,
Dat doen sy na beers selfs behaghen.
Ibid. B. III , vs. 166.

Ghenoeghen, ghenueghen. 1)

Behagen.

Want hi, alsoot zijnre wijsheit ghenoecht
Gherecht torment heeft vonden. ,
Alse behoort tot elker zonden.
Lsp. B. I , C. 14 , vs. 14.
Him ghenuechde wail die antwoirde.
Mloep. B. I , vs. 2893.

2) Bevredigen.
Si spree „Mirra , lad u ghen oeg he n,
Ic sal u helpen, offt u vroemt."
Ibid. B. III, vs. 720.

3) Genoeg of genoegzaam, zijn.
Want dien ghenoecht dathi heeft ,
Hi is die rijcste die leeft.
Lsp. B. III, C. 3, vs. 287.
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Hoe veel' schoonheden heeft de schoonheidt t'saam geveught ,
Eer zy gen o egen kon aan 't schoon van een Grande?
HOOFT, Ged. fo. 18 , reg. 6.

Genoeghen aan. Tevreden zijn met. Wdb. op HOOFT.
Ghenoeghen (Hem of zich). Zich tevreden stellen , voldaan zijn.
Genoeghsaem. Met het zone of het hare te vreden zijn.

Ibid.

't En is uiet lofs genoegh , al wort een wijf geprezen
Van tucht , en eerbaer root, of van een deftigh. wesen ,
Sy moet geno eghsaem sijn en heulen met den man.
CATS , door Dr. v. VL. I , 573, a.

Glehickigh is die geen die hier ghenoeghzaem leeft,
En rust in 't geen daer God hem toe gheroepen heeft.
VONDEL , door V. L. I, 595, vs. 15.

Ghenoe g ht, ghenoechte, ghenouchte.

Znw. Genoegen , vreugde ,

wellust.
Der sonnen ondergang is hem een wensch en g e n o e c h t.
COORNHERT , Odyss. 1605 , bl. 2.

Oec seldi ghedinken des
Dat svleeschs ghenoechte tort es.
Lsp. B. III , C. 8 , vs. 32.
Die ghenoechte die minim gheeft.
Mloep. B. II, vs. 663.
Zie nog ibid. B. II, vs. 233; Belg. Mus. VI, bl. 43; De Maghet van
Ghend , vs. 24; Clerk u I. L. bl. 3 en D r . VERWIJS , Die Rose, vs. 10122.

Ghenoeght.

Bijv.nw. Tevreden.
Die wel ghenoeght en vreedsaem leeft,
Met 't gheen dat hem den Hemel gheeft, enz.
BEAUMONT , Ged. bl. 187.

Genoffel. 1) Kruidnagel. KIL. en

PL.

2) Nagelbloem.
Hier geeft gen off el, hdi , roos ,
Gemenght uit onderscheiden kleur,,
Trots Indisch velt, een lucht en gear.
VONDEL , door v. L. VI, 627, vs. 25.

't En waeyt niet altijd uyt het zuyden, om violetten en genoffels
in uwen schoot te storten. JOH. DE BRUNE. Banek.-Werck , 1660, II, 244.

Genogen. Vergenoegen.
Want menech scoonre ende wiser ,
Menich hoger ende faitiser
Soude hem met min geno g e n laten.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 2467.
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GENOM.—GF,NOOT.
Genomen. Noenten, opnoemen.
Ende menech ander huge man,
Die ic genomen niet en can,
Ferg. vs. 16.
Met een deel sire man ,
Die ic niet wel ghenomen can.
Walew. vs. 38.

Genomen. Voorondersteld. Genomen ghy wiert door eenen fellen

storm in zee beloopen , wat tout ghy wel denken !

VONDEL,

door v. L. IV,

191 , reg. 3. v. o.
Ghenoost, ghenoest. Gektvetst , gewond.
Sy sack haer kint seer gheno est
Ontfermelijc sterven onghetroest.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. V , 2de St. bl. 91,

Ghenoot, ghenoet. 1) Gaaike.
Dits de dach van sente Valentine.
Up dien dank kiesen de voghelkine
Rare ghenoeten in den woude.
Belg. Mus. VI, 308, vs. 16.

2) Wederga, gelijke.
Doe Alexander hem sonde keeren
Dlant van India to bestane,
Dat hem die cookie van Albane
Enen hont sende so groot ,
flat men the vant sijn ghenoo t.
Nat. Bl. bl. 70, vs. 649.
Damiaten heeft paer muren ,
Thule fosseiden diep ende sture,
Ende XXVIII torren groet ,
Van starcheiden sonder g e n o e t.
VELTH.

12.

Zie nog Ferg. vs. 2216 , en vs. 58 ; Walew. vs. 1760 ; D r.

VERWIJS

Rose, vs. 4330.
Ghenoot (Des). Des gelijke.
Tortuca es der tortuwen name.
Die vint men groot ende onbequame
In die zee, .XVI. voete lane,
Ende

breet, stare ende stranc;

Langhe been , clanwen so groot ,
Noyt ne hadde leuwe des ghenoo t.
Nat. Bl. bl. 484, vs. 1000.

II.

33

Die
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GTIEN0.—GENOT.

Ghenoot sijn. Evenaren , gelijk zijn.
Pirander, tenet ons soliin,
Es g h e n o e t asst ware .i. swim ,
Ghehorent ende ghehovet made.
Nieuwe 1Verken der M. v. N. L. V, Iste St. bl. 17.
Men vint ganse also groot ,
Dat si bina sijn ghenoot
Des voghels struus.
Nat. Bl. bl. 255, vs. 394.

Genooten. 4) Gelijk zijn.
Sijnsi clene metten groeten
Ende met dien die hem ghenoeten,
Soe hebbensi des eere ende lof.
Esp. B. III , C. 10, vs. 142.

2) Paren, zich vleesehelgz vereenigen.
Oec vint men bescreven in dlatiju
Dat wijfs, die seldeu gheno et e n,
Vele meer lost hebben moeten ,
Dan die ghenoeten met mannen dicke.
Der Vrouwen Heimelykheid, vs. 1287.
Dat vinden wi over waer bescreveu ,
Datter jonghe wive dicke of sterven ,
Dat si g h e n o e t e n s moeten derveu.
Ibid. vs. 1728.

3) Vereenigen.
Maer noch doen te dien tide
Reden met soe sterken roten
Die gene , die gene hadden g e n o t e u
Maselendere ende Ruire.
VAN HEELU, vs. 8254.

Ende daer hi oec ontrouwe an scouwe ,
Dien sal hi so van hem verstooten,
Dat si hem niet en gh enoote n,
Onder die goede, meer na dims.
Heim. der Heim. vs. 2146.
Zie nog MAERL. Sp. H. 80 . ed. D. I, 268, vs. 36.

Ghenootsehap. Benoodigdheicl. Den accoutrement-meester sal ghehouden sijn sorge te draeghen voor alle de eleederen ende andere g h en o o t s c h a p p e n, totte spelen noodich. Belg. Mus. VIII, 69.

Genoten.

Bit wooed heeft de zelfde beteekenissen als

Ghenooten.
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Voorbeelden van de spelling met eene o vindt men in Alex. V, vs. 970
en vs. 1032.

Ghenoten van Vrankrike. Pairs

van Frankrijk, Rijksbestuurders.

Zie VAN IIEELIJ vs. 552 en 2104.

Genoten (Hem an enen). Zich met iemand gelijk stellen.
Want hi van Constantijns geslachte
Cowen was , die men hiet den Groten ,
Wildi hem daer ane ghe note n.
MAEEL. Sp. Hist. 4 0 . ed. III P. II B. I , vs. 24.

Ghens. Ginder,, Binds.
Des Conincs broeder ionghe Florens ,
Lack inden du-nen , haer ende g h e n s.
MELTS STOKE, B. III, vs. 1058.
Ende doen vielic in een ghepeins,
Bi tiden hare, hi tiden g h ens,
Van horde menegerande saken.
Vaderl. Mus. II, 198, vs. 75.

Chens. Schattiny, cijns.
Dus goudense swerlike den c hens
Dien si wilden , sonder waen ,
Binnen Vlaendren doen gaen.
VELTH. Sp. H. fo. 257.

Die cosine van den Moabiten
Ghaf .C. lammere telken jare ,
Ende .C. hamele tere scare ,
Te c h ease dien van Israel.
Rymb. vs. 13131.

Gensen. Generen, herstellen.
Gegenst van alien wonden.
Lev. v., Ste Christine, vs. 586.

Gensliken.

Volkomen. Ende sijn des mit oen (met hen) gensliken

overdragen, alze enen penninch to doen slaen ende to munten, enz. NIJH.
Ged. II, 262.

Ghenst. Breen. KIL.
Ghenster. Vonk. Ibid.
De groote g en s ter en vyers en sach men 'loch Met levee.
BARTAS Weken, bL 13.

Van eenre ghenster en, .i. wijs man sprect ,
Dat dicke een greet dorp ontstect.
Doctrinael , B. III, vs. 821.
33*
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Gensteren. Vonkelen, schitteren.
En daer en tusschen stort de water-man zijn vat
Met een gegen s t e r t licht en maeckt zijn hielen nat.
BARTAS Weken , bl. 158.

Genstrich. Vonkelend, schitterend.
Gelijck een lichte torts, staend' achter 's kamers schot ,
Waer van de door seer dicht gesloten is in 't slot ,
Het g e n s t r ick blinekend' licht doet lungs de spleten rakes ,
Dewij1 door 't dicke bout haer vlanune uiet kan blaken.
Ibid. bl. 77.

Ghent. Gender, mannetjes vans.
Gent , gheent. .Dat.

ML.

Xenophanes poeta , al waer by present
Met Xenophon Philosoop van Athenen , gent
En son den niet volscrijven , wtspreken met tongen , enz.
ANNA BYNS , Ref. 1548, II , 199.

Gent. Schoon, fraai, bevallig.

Owl Fr. »yens".

Al waerdy met uwen nueze flock zo moy,,
Den mij nen es gen t e r.
Belg. Mus II, 12G.
Om de g e n t e cleeren siet men den sot eeren. 'MEIJER Oude Nederl,
Spr. bl. 85.

Gentel. Lief, aardiy,, beminnelijk. Fr. »gentil".
Doe sprat die coninc : ,G en t e 1 vrouwe !
Rein. door Dr. JONCKBL, vs. 2508.

Genucht. Genoeyen. Wdb. op HOOFT.
Ghenuchterheit.
— — — ic ben ypocrite
Ende predeke den lieden ghetto chterh eit,
Maer ic voile wel ghereit
Mine peinse met goeder spise
Ende met wine, die men prise.
KAUSLER , Die Rose, vs. 10375.

Genut. Genot, het genieten.
't Genut van datmen heeft werdt niet ghenoech gesmaeckt
Als de begeert' om sneer , of nae wat anders haeckt.
BEAUMONT , Ged. bl. 151.

Gheonderwisen. Overreden.
Sue en Conde hi int ghone
Gheonderwisen sineu some
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Van Ghelre , noch daer toe berueren.
Brab. Yeesten , 1). II, bl. 309, vs. 8994.

Gheonnen. 1) Gunnen.
God woude hem dus gheonne
Lsp. B. I, C. 46, vs. 6.
hat ghi met arbeide hebt gewonnen ,

Alsoe u God woude g e o n n e n
Hebt liever tuwes sells baten ,
Dan ghijt even anderen soudt laten.
Doctrinale , B. I , vs. 877.
Zie nog ibid. 13. 111, vs. 915.

2) Verleenen, vergunnen, toestaan.
— — — g e o n t mi dat is doge
Baer toe ende verleisten moge
U lant van uwen vianden ,
Diet nu houden onder handen.
Karel de Gr. Fr. II, vs. 225.

Geonstechede. Genegenheid, welwillendheid.
In mi en seldi hemmer scouwen
Tuwert dan trouwe ende wet
Ende geons teehede met.
Karel de Gr. Fr. I1, vs. 1158.

Geoppenbart. Fraai, schoon, vol uitdruk.
Dymagien waren soe g eo pp enb ar t,
Ende alsoe wel gewracht , oft hi gescreven
Beelde hadde al sijn leven.
Lane. 11, vs. 23067.

Gheordineert. Benoemd, aangesteld. Pharnahasus is gheordineert
geweest algerneenen Stadthouder van de heyrcracht van Person on) Agesilaus t' hooft to bieden.

ZUYLEN VAN NYEVELT,

Georkent. Contractie van gedorcont. d.

Plutarchus , f°. 544, c.
bekend gemaakt, medege-

deeld , getuigd.
Want u wel georkent es,
Dat dese drie, sijt seker des,
Een persoen wesen moet.
VELTH.

Sp. Hist. f°. 1.

Gheorloven. Veroorloven , toelaten. Ende God gheortovede den
viant sinen lichame to gheeselne ende to quelne. RUUSBR, Tab. 1, 19, reg. 1.
Gepaeit. Gestild, gesust. Ibid. I, 83, reg. 9.
Ghepair. Paar,

GHEPA. --GHEPE.
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Mar daervoer wachte hem etc g h e p a i r,
Dat dat bedde van hogher waer
Niet roeckelois en werde versocht.
Mloep. B. II, vs. 1609.

Ghepant. Beschadigd. Rymb. Gloss.
Ghepareert. Opgetooid , opgesierd , opgepronkt.
Holofernes hare bidden dede
Dat soe bi hem slapen sonde;
Ende soe seide dat soe woude ,
Ende quam to hem wel ghepareer t.
Ibid. vs. 17609.

Gepartuurt.

4) Gepaard, verbonden , vereenigd. Wdb. op HOOFT.

2) Opgewassen , bestand tegen. Ibid.

Ghepassen. Vatten , begrijpen.
--- dat ghi niet ghepassen
Cont de verstannesse noch bedieden.
Lev. van S t . Am. II, vs. 2402.

Ghepast, gepast. Geregeld, in overeenstemming gebracht.
Gepast sijn. Gediend zipt.

Wdb. op HOOF

Hy i s met geen vermaeck g e p as t.
CATS, 1828, I, 227, a.

Hoe meught gy toch, beminde vrient!
Met dus veel moeyte zijn gedient,
Met ver to reycken z ij n g e p a s t?
Ibid. I, 423, b.
Zie nog de uitgave van Dr . v. vt. I, 364 , b.

Ghepaveert. Gevloerd of bevloerd.
Omme dien tempel , nu hoorter of ,
Ghinc .j. viercante kerchof ;
Smals waest an die westside,
Ten oostende ene plaetse wide,
Ghepaveert met marbre diere.
Rymb. vs. 11579.
Zie nog ibid. vs. 11606.

Ghepeins, ghepens. 1) Gedachte , nadenken.
Dom]. brachten God in een ghepeins,
Datmen die roeden wt trac
Ende in die fonteine stac.
Dboec vanden Houte , vs. 360.
2) Welk, arbeid , door nadenken verkregen.
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Deze pine ende dit ghepens
Sendic u Herr Grave Florens.
MELIS STOKE , B. I, VS. 27.

Ghepeinsen. Zich voorstellen , zich een denkbeeld vormen van lets.
So dat niement g h e p e i n s en en mochte
Twonder dat men daer wrochte.
Lsp. B. I, C. 12, vs. 77.
Zie nog ibid. C. 19, vs. 71.
Gepeys. 1) Het denhen.
Bode wart int gepeys soe tongemake
Bat hi sine vat-we verloes aldaer.
Lane. II, vs. 28171.
Dat dat gepeys dat hi an hem vernarn
Van vrouwen ochte van joncfrouwen quam.
Ibid. vs. 28184.
2) Hart, gemoed.
Ick ben van soo lossen sin
Dat ick twee gespelen min :
Twee besitten mijn g e p e y s.
CATS, 1828 , 1 , 420 , a.

Gepeisen. 1) Bedenken.

—

— rnaer hine mochtc

Niet gepeise n wie si was.
Lane. II , vs. 30390.
2) Denken, uitdenken. Encle si ghinghen hem toe met slaghen ende
met stoeten , ende met fellers versmaclden waerden , elide met alle der
onwerden die sie ghepeisen niochten. RUUSBR. Tab. 1I , 94, reg. 23.
Gepens. Gedachte. Die suete ghedencnisse der passien ons IIeren
— — verjaghet den viant ende alle quacle ghey ens e. Stemmer'.
bl. 102.
Zie nog Lev. van S t. Franc. vs. 6343.
Gepensen. Hetzelfde als Gepelsen..
Gepent. Gevedert, gewiekt en dus vlag , ook vlug voorbijgaande.
Om slechts een jaertjen tiids de schaduw to genieten ,
Van eon gepende eer, die hier zoo rasch vervliegt.
STALPAERT V. D. WIELEN, 't Yrouwel. Cieraet, bl. 103.
Ghepertich. Gezwind, levendig, vaardig. (lc)

(*) Doze verklaring is van BILDERDIJK, voorkomende in zijne Geslachtlijst op het woord „plant".
DE JAGER schrecf in 1848 daarover in zijn Arehief D. I, 338 en v. en verklaarde, dat hij met

Dr.
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Macs die ridder was ghehertich ,
Gheruet sine lede ende gheperti oh ,
Bade slouch dat y ore hem quam ,
Die veighe doet het stappans nam.
Limb. B. III , vs. 386.

Gepinen. Werken, arbeiden.
Alemoessene en sonde niemen ontfaen
Noch met rechte daer omme gaen ,
Dan diere toe sijn geset:
Dat sijn die gene , is wille gijt wet ,
Die arm , out sijn ende crane ,
Ende quale bout haer leven lane ,
Noch g e pin en niet en connen.
Dr . vErrwus , Die Rose, vs 10655.

Gheplaer, geplaar. Gevtei. Wdb. op
Gheploen. Verleden deelw. van

BREDERO.

PLIEN.

Gepleegd.

Dat is moghe eerlike
Varen , als is hebbe g h e p l o e n.
Limb. B. IV , vs. 223.
Hi sette dat men muses
Op die ghedinckenisse
Der martelien sonde doen
Als men hier voren heeft gheploe n.
, 0. 44, vs. 482, var.

Lsp. B.

Zie nog Belg. Mos. VIII , hi. 272.
Gheplogen. Verl. dw. van Plegen disc, even ale Geploen, gepleegd,
behandeld.
--- ghy hebt dit schaeckspa meer geplo g en
VONOEL

Poezy , 1, bl. 104.

Geploken. Opengegaan , (van eene bloem sprekende) PL.
Gheplu.men, geplumen. Afhalen , aftroggelen, plukken.
Sijs sot' die hare lief nine pluemt
Van sinen goede ende scuemt ;
W ant wine meest geplu ut e n can ,
Salre doegt meest vinden an.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 12589.

the uitlegging zieb wel kon vercenigen, slosh in de Gids van October ISO leest men slat
Dr. BRILL van een ander gevoelen is, die dit woord gelijk stelt aan het „vertich" van KILIAAN,
die daaraan de Latijnsehe beteekenis van „argutulus en fallax" geeft.
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Ghepoenten. Quid ? Tot elkaar brengen Ware oec dat sake dat sy
die portico niet g It epeent en nocht ghesceyden en costen. Belg. Mus. IV, 79.
Ghepogen. Streven, , gaan.
Soe dat die kerstene moghen
Te minen grave ghepoghe n.
Brab. Yeesten , B. II, vs. 2355.

Ghepraes. Gepraat, gesnap , gebabbel.
Ick en can t' gheraes en t' g h c p r a e s niet langher hooren.
Constth. Juw. bl. 25.

Gepragh. Gepraat , pronkerij.
'k En pass' in dit geval noch op een listigh vleyen,
Noch op een stout gepragh, noch op een droevigh schreyen.
CATS, door Dr .

va. I , 315 , b.

Geprang. Pronkerij , pyalerij , tentoonsp yeiding. Hy en sal niet veel
pocehen , noel' veel rumoers maken, met veel tumult, gelijek de princen
ddser werelt doen. Oock en sal by niet veel nyterliel: gepr ang of gedruys
Timken. St.-Bijb. Jes. XLII, Kantt. 7.
Gheprant. Plundering.
Doe wart ghinder groet g h e p r an t.
KAUSLER ,

vs. 583.

Geprant. Deelw. van pyinden , prenden , d.

vatten , nemen. Fr.

»prendre".
Want doe hi metter ere hant
Ene vorke hat gepr ant
Ende een yser in dandre nam
Om to warkene , wart hijs gram.

Lev. van St. Franc. vs. 10002.

Geprasel. Gepraat.
Al dit g e p r a s e 1 — — en kan n niet verschoonen.
a. HEYNS , Denchden-scholen, 1625 , fo . 52, vo.

Gheprijs. Lot' lo fspraak.
Ghi set yore inn ghep rise
Goeden dranc ende goede spice.
Imp. B. III , C. 26, vs. 73 , var.

Geprenden , gheprinden. 1) Vatten , grUpen , apprehendeeren.
Die baliu gins daer hise vant ;
Die maget hi sciere gepr ant
Metten cleede ende seide saen :
-.Corot jonfrouwe, ghi sift ghevaen."
Limb. B. I , vs. 1754.
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2) Vatten, grijpen , aanvatten.
Den sperwaer hi doe ghep rant,
Ends namen hem vander hant.
MELIS STOKE ,

B, IV , vs. 1485.

Mijn Her Walewein hi ghepr ant
Dors daer dander op hadde geseten.
Lane. II, vs. 43920.
Elc daer doe sijn swaerd gepran t.
Ibid. III , vs. 14192.
Zie nog KAUSLER ; Reimchr. vs. 6600; MAERL. S. H. 80. ed. 1, 202, vs. 56.

Gheprisen. Prijzen, lawn, lof toezwaaien.
Bit paradijs , heb is verstaen ,
Es recht int oeste ghestaen,
Ende es so schoene, dat gheen man
Te vullen gheprisen en can,
Van boemen , van cruden mede ,
Ende van alderhandc chierhede.
Lsp. B. I, C. 21 vs. 26.
Voor rneer voorbeelden zie men Rytnbybel , vs. 0120, 10481 en 20421.

Gheproeft, geproeft.

1) Beproefd, gehard.

— — — menech riddre snel
Ende goet g e p r o eft to menegen stonden.
Troj. Oorl. bl, 45 , vs. 208.
2) Bewezen,

— — — een here
Ne mach altoes , min no mere,
Bine berechten die hem wel
Cont es, elide niemen el ,
Hen es gheproeft in oorconden.
Hymb. vs. 1845.

Gepronkt. Siertijk. Wdb. op HOOFT.
Ghepuffel, gepuffel, gepuffelt. Gepeupel , lagere volksklasse.
op BREDERO,
Hoewel my 't uytgemenscht gepuffelt
Belacht.
CAMPS. PS.

IV ,

VS.

5.

Gepuren, gepueren. 1) Uithalen, uitpuren, trekken.
Been gaet perssen , dander wringhen ,
Hoe hire meest uut can g h e p u r e n.
JSILDEG.

Ged. bl. 139,

69.

Wdb.
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2) Zuiveren, rein maken.
\Vie mochte ons -- daer af gepuer en?
Vaderl. Mus. III, hi. 271, vs. 1082.

Ghequicken. Verkwikken, levendig, vroolijk maken.
Rechte mynnentlike minne ,
Die den menschen inden zinne
Verwerret lecht ende ghestricket
Ende sijn hert daer aff ghe q u i c k et ,
Pats een verbant der herten twee.
Mloep. B. I, vs. 256.

Ger. Lust, begeerte.
Hi hadde g e r in Libia te varen.
Alex. B. III , vs. 1011.
Doe die griexe scare dit hoerde
Ende Alexanders her ,
Hadden si te meerre g e r
Die mordaren te bestaene.
Ibid. B. VII , vs. 309.

Gheraed. 1) Snel, vlug. JUL. dock Sikarnbrisch.
2) Effen, gelijk. Ibid.

Geraedtsel. Raadset. PL.
Gheraeck. Gemak, gerief. Wdb. op BREDERO.
Gheraect. In de eene of andere hoedanigheid ttitmuntend, voortreffelijk. Wordt dit woord gebruikt met betrekking tot den vorm, dan heeft
het de beteekenis van fraai, schoon, welgemaakt, tvelschapen, goed ge-

vormd, fraai gebouwd, met betrekking tot de spraak , die van welsprekend
of welbespraakt; met betrekking tot den moed, die van dapper, enz. Ile
eigenlijke beteekenis hangt dus af van den zin , waarin het voorkomt.
Meermalen beteekent het ook beschaafd, wel opgevoed.

1) Fraai, schoon, welgemaakt.
Drie sonen haddi bi sinen wive ,
Die scone waren van haren live
Ende van leden wel ger a ec t.
Ferguut naar het HS. vs. 295.
Ebroen es die principaelste stede
Van Palestinen , ende oec mode

Der giganten woeninge ger aec t.
VELTH. Sp. H. f0. 14.

Zie nog D r. VERWLIS , Die Rose, vs. 737 en 741.

2) Welsprekend, welbespraakt.
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Hovesch ende crachtich also wale,
Ende wel g h eraect an sine tale.
Heim. der Heim. vs. 1678.
— — — maer in die tale
En was niemen ger aect so wale.
MAERL. Sp. H. S o . ed. II, 24.

Zie ook Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 13132.

3) Dapper, moedig.
Ende alse dit dan es ghedaen,
Met men den coninc sitten gaen ,
So staet .i. up der meest' heren ,
Die naest den coninc heeft meest eren,
Ende priset den coninc dan
Hoe hi es .i. g craect man.
Heim. der Heim. vs. 422.

4) Bekwaarn, witmuntend.
— Jacob van Maerlant —
Die goede dichtre ende g h e r a e c t e.
Brab. Yeesten. B. I, vs. 26.

5) Door het lot bestemd, aangewezen. Gy sult dan in den morgenstont
aenkomen na uwe stammen : ende het sal gescliieden, de stamme welcke
de fleece g e r a e c k t sal 'hebben, die sal aenkomen na de geslachten,
enz. St.-Bijb. Jez. VII, vs. 14.

6) Bevangen, aangetast.
Assuerus zijnde nu ghesetea in sijn feeste
En van den Wijn gher aeckt, verheught en bly van gheest ,
Wil, enz.
Z. HEYNS Vcrvolgh van de Weken van Bartas , bl. 42.

7) Geformeerd, geschapen.
Want men weet wel , Sone mijn ,
Dat uwe Creaturen sijn —

--

Na uwe ghelikenesse gheraeck t.
Maskaroen, vs. 540.
Noch meer verstaet van minen Kinde ,
Dat Hi alle kint to seker inde
Gheordineert heeft ende gheraec
Ibid. vs. 795.

8) Beschaafd.
Ic verloos minen enen broeder :
Gheen bet g h e r a e c t e r no vroeder.
Walew. vs. 1440.
'Lie nog Troj. Oorl. vs. 2410.
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9) Toegerust , voorzien , onderleid.
Entie boden die versagen
Clothilden , die in dien dagheu
Scone was code wel gemaect
Ende van wijsheden wel g e r a e c t.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. VI B. III, vs. 56.

10)

Naar den eisch betverkt.
Ten inghane hebben si versien
Eene mande van palmen gemaect,
Ende daer iu broot wel ge ra ect
Te vullen, ende waerm in der gebare
Alse oft to Inuit gebacken ware.
Ibid. III P. IV B. XXVIII, vs. 84.

Geraeckt (Wel). Good uitgevallen , goed geslaugd , goed voorlgekomen.
Den Oegst viel dit solve jaer seer goet, en t' Cooren was overal overvloedieh wel geraeekt. VELIITS Chron. van Hoorn, M. '138.

Geraecte. Lijder aan verlamming door berm*.

Ende sy brachten

tot hem alle die qualick gestelt waren met verscheyden sieckten ende
pijnen bevangen zijnde, en van den duyvel beseten, ende maensiecke,
ende geraeckte, ende by genas deselve. St.-Bijb. Matth. IV, vs 24.

Gheraectheit. 1) Welsprekendheid.
Nochtan prijsde in dat lant
Echines sullen fellen viant,
Rule seide, datmen HI mauieren
G e r a e c t h e d e mochte visieren
Auden Wisen Demosthenes.
MAERL. Sp.

40. ed. I P. III B. LIM, vs. 28.

2) Begaafdheid. KAUSLER , Die Rose; vs. 8905.

Gheraem. Plan, ontwerp.
Ende visierde menich g h e r a ern,
Hoe sy heymelic bij him quaem.
Mloep , B. I, vs. 2261.

Gheraen. Terstond.
Ende voerdenen alsoe g her a en
Te Niemeghen.
Brab. Yeesten. B. VI, vs. 8023,

Gheraet. Vrouwenkleederen en kleinoden.

Alle g h er ad e hoert des

dochters. Item gheraet dat sijn wijtlijke deter ante cleynoot. Den
Spiegel van Sassen van alien keyserlijken rechten. 1505, hl. 5.
'Lie verder NIJH. Get. D. 1, bl. 126.
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Gherad, geradt. Vaardig , spoedig , gezwind.
Hy maeckt mijne handt bedreven ten alarm;
Geeft slacken sterckt' in mijnen rechter arm
Dat ick een boogh van enckelen metale,
Met kracht gepeest, g e r ad weet in to halm.
CAMPH. Ps. XVIII , vs. 15.

Zie nog BAnTAs Weken , bl. 87.

Gherade.

Bijw. Rechtstreeks , rechtuit , regelrecht.
Bij wilen coomt my in den siu ,
Dat my donckt dat ic wet bore ,
So loep ic g h e r a d e totter dore.
Mloep. B. II, vs. 286.

Gherade.

Bijv.nw. Opreeht , die niet met slinksche wegen omgaat.
Daer bij so woende een vrouwe dan ,
Die hadde even gheraden man.
Ibid. B. IV, vs. 1694.

Gheradech, gheradich, geraedich. 1) Bedachtzaam.
Alexander nu wes cone
Ende geraedich in alien doene.
Alex. I , vs. 508.

2) Behulpzaam door raadgeving.
Dese selen mi ter root g h e r a d e c h sijn ,
Ende copen mijn eten ende minen wijn.
Fl. ende BL vs. 1460.
Weest ontfarmich ende ghenadich
Weest troestsamich ende g h e r a d i c h.
Mloep. B. II, vs. 4172.
Zie ook Karel de Gr. Fr. II, vs. 1027; Limb. B. VII, vs. 377; Theophilus , vs. 64.

3) TVs, seherpzinnig , verstandig.
Want hi es een ridder wide vermeert,
Ende ooc een man van hoghen moede,
Wel gheboren ende rijc van goede,
Ende g h e r a di c h ende daertoe goet.
Lantsloot, vs. 754.
Daer mochtmeu mildelike sien schinken,
Daer ghinghen die guldene coppe al omme ,
Deer wart gheradech code vroet de domme ,
Daer dochte den bloden, dat hi es coene.
Fl. ende Bl. vs. 1735.
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4) Getvillig , bereid. Ende weert saceke dat u off etnandt van onsen
luyden dair off eynich hinder off to kort quenie , dat wij huen des gestaen sullen, ende daertoe oer behulpelick ende geraedie if syn sullen
dat to keren. NIJH. Ged.

, 57.

Gheraden. 1) Te rade gcwn, in overleg treden met.

0 edele inaghet

gh erade dine ioghet. Pass. Wijnt. 1480, fo . xlv,, b.

2) Behalpzaam
Floris nam dat vingherlijn, als hi hem boot,
Ende dancte hem harde, doe hi van hem schiet,
Dat hi hem to sinen saken g h e r i e t.
Fl. ende Bl. vs. 2051.

3) Gelukken, stagen, gedijen. Ryeker,, groter,, wyser hide kinder g h er ad en selden wel. -MEIJER , Dude Nederl. Spr. bl. 17. Het g e r ad et
Met alle weghen. Ibid. bl. 12.

4) Medevallen , uitvallen. Olde vrenden sainien niet verchiesen , want
men weet niet, hoe die ny-en gh eraden willen.

5) Bezorgen, bestaren.
Waer die huusman niet verladen,
Dat bi siju goet mochte ghera de n,
Soe worde alder went ghenoech.
Ged. bl. 210, vs. 288.

6) Overleggen, beramen.
Biden sancten sele wi verstaeu
Dat hemelijc to gader gaen ,
Dat die ioden nachts daden,
Hoe si mochten dat gheraden,
Dat si mochten bi eneghen dingheu
Jhesum van den live brenghen.
Bedied. van der Missen , vs. 679.

7) Mel rand dienen. HOUWAERT , Die Vier Wtersten , bl. 159.
Gheraden. Seherp, getvet.
— — — maer nochtans sy snyden ,
Als swaerden scherp zynse gheraden.
DATHEEN ,

Gherader.

Ps. LV,

VS.

13.

Ende sij sullen vragen haren afgoden ende haren waer-

saghers elide haren phitonen , ende haren g if erader s. Bij b. van 1477 ,
Jesaja XIX , vs. 3. De St.-Bijh. heeft hiervoor bezweerder,,duivelskunstenactr.

Gerack, gheraeck. Gemah, gerief.
Gherake (Met). Joist van pus.

Wdh. op BREDERO.

Ende Piramus quam daer ghegaen
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Bi avontuere met gherak e.
Belg. Mus. X , 91 , vs. 61.

Gherake (Na). Bij Coeval of geluk.
Also en magh van Gods werken
Nieman claer die waerheyt rnerken ,
Ensi bi moedene n a g h e r a k e.
Meliboeus , vs. 2500.

Gerakeliek. Bereikbaar. PL.
Gheraken. •) Ten uitvoer,, tot stand

of voortbrengen.

Hoort hoe God die werelt stichte ,
Enten troen metten sterren verlichte ,
Die lucht metten voglen visierde
Entie erde metten dieren verchierde ,
Entie vissche int water maecte,
Erick alle goede dine g h e r a e c t e.
111AERL.

Itymb. vs. 60.

2) Hetzelfde , met bet bijdenkbeeld van teeffen, getakken.
Na dese regle so dede
Fransoys sine regle Timken,
So hi best conste gherake n.
Ibid. vs. 22788.
Zie meer voorbeelden van doze heteekenissen in Alloep B. I, vs. 1058;
Lsp. B. I, 0. 5 , vs. 31 ; ibid. B. III , 0. 11 vs. 28 ; D r . VERWIJS , Die Rose,
vs. 3077. •

3) Vinden, uitvinden. Den wech ger a k e n.

PL.

Mer ic bidde dat si doe smaken
Zo mijn dichten ende mijn leren ,
Dat ic moet in Duutscher spraken
Fraye rime also gheraken
Horen lieven Zonen theren.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. V , 2e St. bl. 59.

4) Treffen.
Elc die stac up andren sere,
Ende die vremde die gerochte
Den stouten Waleweine so onsochte
Jeghen den helm , dat sijn hovet
Van der steke was al verdovet.
Walewein , vs. 8615.
Hi ge raect en bat ter cuere ,
Ende staken op die borste vuere ,
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Op sijn plate , dat hi dede waden
Sijn spereyser ende Baden
In sijn lijf enen grooten voet.
Dr. VERWIJS , Bloeml. II , 117 , vs. 392.

5) Slagen, goed uitvallen. Een Tike man was op enen tyt, dis coren
wale gherakt was op den velde. Lev. van Jezus , bl. 128.
Daer vrijdde een rijeke geck , die nergens kon g e r a k e n
HUYGENS. Koren-Bl. II , 63.

Zie ook KAUSLER Die Rose, vs. 4235; Alexanders Geesten

vs. 280.

6) Aanraken, tasten.
Ende die daer meest na lesen ,
Dolen meest weder ends wey
Alse die blinde die slaen na tey
Dat haerre gheen g h e r a k en en can.
Lsp. B. I , C. 2 , vs. 61.
Stemmen ende ander lade met
Dat sijn ooc gheestelike zaken ;
Men machse zien noch gherake
Ibid. C. 17 , vs. 64.

7) Uitdrukken, sehetsen.
Al de tongen die noit spraken
Sine conden niet g h e r a k en
Die minste pine die is moet smaken.
Belg Miss. II , 62.
Ic wane wel dat men noit ne vant
Cleder die waren also diere
Bat wonder was so menighertiere ,
Dat andie cledre stout ghewrocht ;
Men hadse om dissent pont niet ghecocht.
Hen es gheen clerc in al Parijs
So wel geleert no so wijs ,
Diet adde ghelesen oft g h e r a e c t,
Dat andie cleder was ghemaect.
Walew. vs. 975.

Geraken om. Verliezen. Wdb.

op MORT. Ick bin daer onnosel g e-

r a e c t om me paerden en om me waegen. S. COSTER. Teeuwis de Boer,
1627, bl. 26.

Gheramen. Bercnnen, overleggen, ontwerpen.
Elc spreect wes dander gheerne hoirt
Ende brinct dat also lietlick voirt
34
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Ms hi dat best gher amen can.
1V1loep. B. II , vs. 1179.

Gerampeneerd. Ontredderd.
op strant te

Gun ons de g e r a m p e n e e r d e vloot

VONDEL, door V. L. V, 152.

Gherande. Geenerlei, geenerhande.
En mach dor die venstre liden
Vlieghe no mosie te ghenen tiden ,
No gherande worm.
Floris ende Bl. vs. 2462.
Maer miin jonfrouwe es mere eren
Werdich ende groter heren
Dans miins , die vare achter lande
Ende en hebbe goet gher and e.
Limb. B. III , vs. 482.

Gheranet. Gerund, onuyeven.
Ene arke — — — —
Binnen en buten gouden scone,
Boven g h e r a net met ere crone.
Rymb. vs. 4814.

Gherasch. Basch, snel, vlug.
Sidi gher as van leden , wilt danssen en springers.
CORN. VAN GH1STELE , CORSte der Minue. 1581 , bl. 24.

Gherass che moeders hebben leghe dochteren.
MEIJER, Oude Nederl. Spr. bl. 80.

Gherasten. Rusten.
Last dijn herte niet g e r a s ten
Van bedinghen ende van rouwen.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. III B. XXXIII, vs. 24.

Geravel. Onzinnig gesnap, geraaskal.
Zyn kromme , gladde , scherpe snavel
D'onnooslen schrikt met schor g e r a v e 1.
OUDAAN , Poezy,, II, 201.

Gerbe, garbe. Kleeding , kleed.

MAERL. Sp. H. 8 0 . ed. D.

21 en 22.

Gerben. Zie GARBEN.
Gerde. 1) Re. VOlgeDS HOFFMANN VON FALLERSLEBEN.
Ten hunen daden si tseil op halen ;
Some vinghen si ten gher den ende some ten corden.
Fl. ende Bl. vs. 1768.
Zie ook op

bl. 449 van deze legende.

III,

hi.
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2) Roe, roede, geeselroede. Km. en Wdb. op
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HOOFT.

3) Takje, rijsje.
Gherdebeenen. Met de beenen wed van elkander staan.
Gherdegaten. De beenen te wijd van een zetten in het gaan.

PL.

Gherdekoyen. Hetzelfde als Gerdegaten.
Bij

KILIAAN vindt men nederhukken.
Gorden. Met de beenen vaneenstaan. Ghy hebt met uwe beenen g e-

gerde t. St. Bijb. Ezech. XVI , vs. 25.
Gherden (Sinte) minne. Sint Geerten minne. Afscheidsdronk , dien
men ter eere van de Heilige Geertruida elkander toebracht.

CL IGNETT

Bydrage , bl. 383.
Ghere. 1) Begeerte, wil.
Ghi list u aen den erase slaen,
Doen u die joden hadden ghevaen ;
Si staken u met even spere
Ende sloeghen , dies haddi g h e r e.
Caerl. ende El. vs. 178.

2) Lust , verlangen.
Hebdi ten scake groten gher e
So moet ghijt winnen metten spere.
Walew. vs. 1235.

3) Genot, zingenot.
Ende die oec niet met Kinde gaet
Baer met heeft hi altoes syn daet
Nacht ends dash, tot dat si dan
Kint draget. Dus heeft die man
Welc hi wilt te sinen wille,
Entie hi meest mint, lude of stile,
Daer met doet hi sinen g e r e
Daer nes iegen gene were.
VELTA. Sp. H. fo. 11 near het HS.

4) Blijdschap, vreugde.
Den olivier heft hi saen vonden
Daer sijn ors ane was gebonden,
Hi sprancker op ende hads g e r e.
Ferg. vs. 1733.

5) liver, aandrang , spoed, drift, vuur.
Ende Eggheric quam met groter ghere
Ten trite waert.
Caerl, ende El. vs. 1295.

34*
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Ende quam ghelopen met groten g h e r e
Binnen der porten.
Walewein , vs. 1559.
Zie nog ibid vs. 2326 ; MELIS STOKE, B.

vs. 903 ; Lsp. B. C.15 , vs. 93.

6) Zoom, slip, sonitijds ook plooi van een Ideed.
Die vos namene hi den. ghere
Ende seide: ” Laet ens gaen, here!
Stoutelike.

sal gaen yore."
Walew. vs. 6069.

Doe tree hi tswert met tween ringheu
Ende vaghet scone an sinen g h e r e.
Ibid, vs. 6127.
Meer voorbeelden vindt men in ibid. vs. 826; Lane. II, vs. 45188;
Limb. B. I , vs. 305.

7) Pell, werpspies, award, wapen.
Bode seghelijn die was al sender g h ere
Mer hi deck hem onder sijn schilt.
MAERL. Sp. H. Aant. bl. 104.

Groet soe was sijn ger e, lane ende daertoe breet.
A. TIILTM. Ned. Ged.

11.

Ende scoten op Darise, eeren here ,
Meuegen spriet ende menegen g e r e.
Alex. VII, vs. 399.
In BOSWORTH Ang1.-Saxon Diet. vindt men op het woord »Gar": a dart,

javelin, arms, weapon, en in

GRAFF , Sprachsch. IV, 223 vindt men

byna hetzelfde.
Ghere. Generhande, geenerlei.
Soete , nu nemet dit vingherlijn ,
Also langhe alst over u sel sijn
Ne moghedi sterveu in ghere wijs.
FL ende Bl. vs. 3545.
Ende deden opheffen die haude
TOudenaerde, ende sweren dan,
Openbare voerde man,
Dat hi altoos , in ghere sake,
Den broeder om lant ane sprake.
MELIS STOKE , B. I, vs. 1149.

Gere. Degene. Nienwe Werken der M. v. N. L. , 2e St. bl. 174.
Ghere. Sarnentrekking van ghener,, verboten naamval van Beene.
Sone mochten si, bi ghere listen ,
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Twijfs herte daertoe bringen.
Taalk. Mag. III, 168.
Dat hi met liste no met crachte
In g h ere wijs ne can ontgaen.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 687.
Ghere. Verbogen naamval van gene, d. i. van doze of die.
Ter ander earner daer woonde inns
Een joncfrouwe met ghestaden sinne.
Si haesten ende wilden niet beiden
Ende spraken ter g h e r e ends seiden :
Joncfrouwe Blancefloer enz.
Fl. ende Bl. vs. 2918.
Gherede. 1) Zadel.
Walewein hevet dat ors bescreden ,
Ends sette vor hem int g h e r e d e
Die joncfrouwe.
Walew. vs. 8415.

2) Voorraad. Oud Bd. »Geraete" voor »vOrriit". Zie

ZIEMANN.

Van spisen si yonder gheuoech , broot ends wijn ,
Ende verkenvleesc, ends renderijn ,
Ghesouten code onghesouten Bede
Ende van meneg dinghe scone ghered e.
Fl. ende Bi. vs. 1849.

3) Baiter. Dertich dusent waghenen ende ses dusent gherede n. Bijb.
van 1477, I Sam. XIII, vs. 5. Ende hi maec.te to sijnen behoef enen
wagen ende g h e r e d e n e. Ibid. I Kon. I, vs. 5. Vier hondert waghenen
mule twalef dusent gheredene n. Ibid. I Kon. X, vs. 26.
Gherede, in een enkel geval Ghereden. Bijw. 1) Gestadiglijk, op

den dicer, aanhoudend, onafgebroken , voortaan.
Ghi Heren! ende ghi Vrouwen mede ,
Die dese hondekyn hoot gered e,
Ende daer met drivet so grote yoye,
Dat ghi verget alle vernoy.
VELTH. Sp. H. fo. 287.

Ende daer naer
So vloyde utc derre ymagen g e r eet
Olie , die men Balseme beet.
Ibid. fo . 25.
2) Dadelijk, aanstonds, terstond.

iii

reet yore : si volgeden gered e.
Lane. III, vs. 29951.
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Ende stack eenen in sijn ghemoet — — —
Dat by op d'erde viel ghereed e.
Grimb. Oorl. H , vs. 3520.

II, vs. 1173; Meliboeus , vs. 2051.
Gheredelike. 1) Duidelijk, klaar.

Zie nog Lane.

Die vrouwe haer dies ververde
Ende gaf even crijt harde lout,
Dat ment in den hof ende daer nut
Mochte horen gheredelik e.
Fl, ende Bl. vs. 1094.
2) Behoorlijk, zoo ads men, gewoon is.
Here, en siedi niet, hoe droevelike
Hem die jonchere ghelaet ende versucht?

In weet wat hi peinst ende vrucht.
Hi ne et gheredelike no drinct wijn.
Ibid. vs. 1668.

Ghereden, gereden. 1) Bereiden, voorbereiden , klaar

of gereed

maken.
Ende dede dat eten daer g e r e d e
VELTH. Sp. H. fo. 115.

Aldus g h e r e d en si hare vaert ,
Ende voeren to Gasconien waert.
Horae Belg. V, bl. 72, vs. 907.
Zie nog Rein. door D r. JONCKBL. vs. 1918.
2) Toebereiden, toeschikken. Comt ghebenedyde , myns vader,, ende besit
dat rike dat u g h e r e et es van din tide , dat de werelt werd ghemakt.
Lev. van Jezus , bl. 197.
Wat gheredemen dar (d.

na dit levee) den riken ?

Belg. Mus. III, 211.

Ghereden, gereden (Hem). Zich toerusten, zich gereed makes,
zich toebereiden.
Met deser talen ghinc hem gheredeu
Die coninc Carel ende cleden
Met omen dieren ghewaden.
Caerl. elide El. vs. 130.
Ende elc voer thuswerd hem gerede n.
VELTH. Sp. H. Co. 107.

Ghereden (Hem) up. lets beginnen.
Ic wane daer niemen was
So aerm , no van so cranken maghen,
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Hine gherede hem up een claghen.
Rein. door D r . JONCKBL. vs. 1762.

Ghereder (Te). Te

te gereeder, to gemakkelijker.

Dander drie scion draghen ghemunte penninghe,
Dat wi moghen onse teringhe
Ende onse wedden quiten te gherede r.
FL ende Bl. vs. 1444.

Ghereed, ghereid.

Bijw. Aanstonds, dadelijk, schielijk.

Omdat si bade naect waren,
So vlied noch tserpent twaren
Den naecten ; ware hi ghecleed ,
So zoutene veninen g h ere e d.
Rymb. vs. 738.
Ochias die vlo gherei d.
Ibid. vs. 13558.

Gereede. Gereedschap. MEYER.
Gereeden. Gereedmaken.
Achimelechs sone die °aft ;
Abyathar Met hi, ende ooc do
Droech hi met hem ephots deed,
Dat Moyses hadde gheree t.
Rymb. vs. 9450.
Dit bout ende dese steene mule
Ghereeddemen al Miter stede.
Ibid. vs. 11282.

Ghereedschap, ghereetschap, ghereschap. 1) Aanstalte, toebereidselen , toebereiding. Ende ick hebbe g e r e et s chap gemaeckt om to
bouwen. St.-Bijb.

I

Chron. XXVIII , vs. 2. Des anderen daeghs , als sy

Baer eerst wel vol ghedroncken hadden , maeckten sy g h e r e et s c h a p,
urn met de Vriesen te vechten. VELIUS Chroniick van Hoorn,

1617 , bl. 93.

2) Bagage. fly komt te Ajath , hy treckt door Migron; te Michmas leyt
hy sijne ger e etschap af. St. Bijb. Jes. X, vs. 28.

3) Gelegenheid. Ten vierden mael , so gheven sy ofte maken g h erescap
totter hoeftsonden. Stemmen, bl. 3.

Gereedschap van oorlooghe. Oorlogstuig , oorlogsmaterieet.

Wdb.

op HOOFT.

Gereedt. Gemakkelijk. Ibid.
Gereeck (Te) sijn. Slecht toegetakeld, opgeschikt
Ghereeken. 1) Bereiken, reiken tot aan.
Het en conste niet web

of gekleed zip?. PL.
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Ghereeken den stapel,
Hoe hijt stac of hoe hijt nam.
Lsp. B. TI, C. 29, vs. 20.

2) Voorbereiden, toebereiden, schikken.
Op dat ghy hier toe soudt wesen g h er ee ck t,
Wench ick u gods gratie voor cen lieu jaer.
ANNA, BUNS, Ref. 1602, B. III, bI. 50 r

Ghereet. 4) Al Licht.
Die winter, die wesen soude
Tierde nat ende eoude
Es hi droghe ende heet ,
So wassen siecheden g e r e e t.
Broeder Gheraert , Natuurk. vs. 1770

2) Nu, op dozen oogenblik, terstont, dadelijk , gereedelUk.
Hier sal een riddere comen saen ,
Die min hovet of sal slaen,
Dat douct mi, ende over waer,
hebbe di pine daeraf so swaer,,
Als oft ment mi afsloge gereet.
Lane. III, vs. 23806.
Hi sprac: alaest ute die keerse g It e re e t."

3) Snel , spoedig ,

zonder verwijl.

Het vel ter neder al g e r e e t.
Alex. II, vs. 1069.
Zonne, mane ende sterren — —
Sine lopen altoos omme g h ere et,
Also alst firmament omme gheet.
Lsp. B. I, C. 8, vs. 15.
Zie nog Lane. III. vs. 23874.

4) Genzakkelijk, zonder veel inspanning.
Letteren daer op gescreven ,
Daer men bi mocht boecstaven gereet
Van de dine dat ondersceet.
Rein. vs. 5577.

5) Zeer good, naar behooren.
Die dauwes nature wiste hi g e r e e t,
Endo waer hi die somer es so heet ,
Bi wat naturen die wingart
In dien herfste sijne rijpheit baert.
Alex. III, vs. 287.
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6) Geneigd.
Doe sprat God tote Noe:
Inne vermaledie nemmerme
Endrike , omder Tiede leet,
Want si ten sonden sijn gheree t.
Rymb. vs. 1264.
Die ghene die waren ghereet
Te haerre doot , soudmen verslaen.
Ibid. vs. 18342,

Geregeerd. Bestuurd. Wdb. op
Gherecht. 1) Gerechtigheid.

HOOFT.

Uw oud geslacht, dien koninglijcken glans ,
En het g e r echt des grooten ouden mans ,
Al 't aerdrijek om vermaert, set wt den sin.
VONDEL , door v. L. II, 269, vs. 1019.

Het Hemelsche g e r e g h t heeft sich ten lange lesten
Erbarremt over my, en mijn benaeude vesten.
Ibid. III, 345, vs. 1.

2) Recht, wet, gebod, voorschrift.
Al zyn ger echten seer excellent,
Die staen in myn gedachten.
ZUYLEN VAN NYEVELT , Sorter Lied. Ps. XVII, vs. 7.

Ende mijn tong met blyden schijn
Sal dijn gerechte belyden.
Ibid. Ps. L.
Zie nog ibid. Ps. CIV en Ps. CXVIII.

3) Eigendom.
Scuwet afgode , dats mine bede.
Arke, ende Tabernacle mede,
Ne hebdi niet in uwe gherecht e.
Rymb. vs. 6997.

Gherecht. 1) Oprecht in zedelijken zin.
Gherechte minne doet mi so quelen
Dat mi costen sal mijn lijf.
Gloriant, vs. 390.
G e r e c h t vrient , voerwaer ghetelt
Es in weghe beter dan gelt.
Doctrin. B. II, vs. 285,
2) Waar,, wezenlijk,.
Sech mi dine inesimame,
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Ende dinen gerechten name.
Ferg. naar het HS. vs. 596.
Ten sijn gherechte sterren niet,
Die men also scieten siet.
Brooder Gheraert , Natuurk. vs. 633.

Zie nog Mloep. B. II, vs. 730; Ferg. vs. 933; Lsp. B. I, C. 17, vs. 38.
D". VERWIJS , Die Rose, vs. 7290.

3) Recht, behoorlijk , west vereischt wordt.
Want wi dicken hebben ghesien ,
Dat eon groot phisicien,
Ms hi tot sinen sieken quam
Die siecheit hi wel vernam ,
Des gheene nature kendi mede ,
Endo van der siecheit oec die stede,
Gherecht pusoen hi hem daer iegen gaf.
Ibid. vs. 1277.

4) Rechtvaardig.
Tot eon gherechte straf van onrecht en gewelt.
GROEBE, Versch. Ged. II, bl. 204.

Also Gods gher e c h t oordeel
Elken gheeft zijn deel
Van tormenten.
Lsp. B. I , C. 12 , vs. 55.
Zie nog ibid. C. 18, vs. 88.

5) Braaf,, deugdzaam.
--- Abel
Die gherecht was ende goet ,
Ende sette sinen most
Gode to minnen algader.
Ibid. C. 26 , vs. 43.
Noe was van Seths zade ,
Adams zone, daer is of las ,
Die goet ende gherecht was.
Ibid. C. 29 , vs. 100.

6) Rechtmatig , wettig.
Anthyocus batch sonder waen ,
Omme des g h e r e c h t s bisscops moort.
Rymb. vs. 18759.
So dats sijn here derven moet ,
Ende verliest sijn g h e r echt goet.
Lsp. B. I, C. 19, vs. 18, var.
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7) Eclat, waar,, tvaarachtig.
Om datsi hem niet en wilden keren
Ten gherechten ghelove ons heren.
Ibid. C. 14, vs. 46.
Ghere chte dichters zeede
Dat is, die waerheit bringhen voert.
HILDEG. Ged. hi. 53 , vs. 6.

8) Becht, lijnrecht.
Een mall berekenaer van yeder eens Geslachte
Beloofde my het mijn'
Door een' gerechte lijn
Tot Noachs Arcke toe t'ontcijfferen.
HUYG. Korenbl. II, 104.

9) Opgeheven , opgericht.
Nu es hi comen in dat here
Gereden met g e r e c h t e spere.
Grimb. Oorl. I, vs. 3723.

10) Becht op, recht over eind staande.
Tien tiden was sente Symoen ,
Die sonderlinge was in sijn doen ,
Die in eene columme, voer waer,,
Up ende nederstont VII jaer,
Eene andere maectemen hem echt,
Daer stont hi. X jaer in gherech t.
MAERL. Sp. H. 40. ed. Ill P. V B. XLVI, vs. 36.

Gherecht waerscap. Deugdelijke borgstelling. Voert seg wi, dat en
igheliic, van den hertoghe ende van den greve voers. den anderen
gherecht waerscap sal doen, enz.

Ged. I, 363.

Gherechte, gerechte. 1) Betvind, regeering, rechterlijk gezag.
Moyses dat was een man
Daer dwereleec gerechte stoat an.
Bylagen op VAN HEELU, bl. 335, vs. CCIV.
Na Componiuse so quam
Marcus, die tgher echte an nam.
Rymb. vs. 21914.
2) Gericht, oordeet.
Ouwi ! si moeten nyeghen
Voor des duvels gherecht e.
Die .X. Plaghen , vs. 1877.
Het sprect Sinte Jeronimus
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"Het es een recht gherechte daer ,
Daer men die waerheit wel nemt waer,,
Ende die persoene niet."
Ibid. vs. 1906.

Zie nog Stemme, hi. 37.
3) Vonnis.
Ghi suit recht gherechte gheven
Er de aen den rechte niet sneven.
Ibid. vs. 1912.

Gherechtelike.

I3ijw. Deugdzaam , naar behooren.

Thuwelijc is herde goet
Daer men hem sijn recht doet,
Daer man ende wijf, lude ende stille
Altoos staen in goeden wille ,
Ende gherechtelike leven.
Lsp. B. I, C. 25, vs. 89.
Den gheven, die gherechtelike
Leefden op dit aertrike.
Ibid. C. 31, vs. 77.

Gherechten. Oprichten , recht zetten.
Het ne was gheen wonder cleene
Hoe men sub .j. beelde ghegoot ,
Ende hoe ment gherechte (het was so greet)
Up ende neder doet daer lath.
1tymb. vs. 18632.

Gherechten (Hem). Zich oprichten.
Die suster heeft hare g e r e c h t
Ende wilde harre suster slaen.
Lane. II, vs. 37524.

Gerechter wijf. Echte vrouw.
G h e r e c h t e r w ij f haddi in sijn leven
XV edele , hevet men bescreven,
Onder heidine ende Jodinnen ,
Ende twee onnedele to siere minnen.
MAERL. Sp. II. 40. ed. III P. VIII B, XVII, vs. 73.

Gherechtheit. Gerechtigheid.
Dus sullen wi alle gherechthede
Vervullen dan in den omoet.
Itymb. vs. 22206.

Gerechtigh.

Bijv.nw. Rechtvaardiy.
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God is gerechtigh, Vriend , en ghy verdient sijn' roe'.
Huyg. Korenbl: II, 104.
Gerechtig. Bijw. Ongetwijfeld , zeer zeker, bepaald.
De man is g e rechtig zot.
301N PLUIMER , School voor de Jaloerschen 1691, bl. 23.

Gerechtigheyt. 1) Rechtsgebied. Den eersten clan die by versloech was
een struycroover, genaernt Periplietes , in de gerecht ieheyt van de
Stadt van Epidauren. Plutarehus , Delft, 1644, fo . 2.
2) Becht , rechten , waarop 'men aanspraak 'weft. Wdb. op T1OOFT.
Gerdy. Gedans.
De maeltijt , het gerey, en spel , en bly gesaugh.
CATS, 1828, Ii, 396.

Ghereide, gereide.

Zadel en toebehooren.

Tpaert verbalch hem, ende seide :
Siesta niet mijn scoen g he r ei d e.
CLIGNETT , Bydragen , bl. 225.

Ferguut maecte hem ant ter vaert,
Dade hi waerp hem int g ereide
Ende ,makede hem wech sonder beide.
Ferg naar het HS. vs. 3275.
Zie nog ibid. vs. 576 en vs. 475; vEurn. Sp. H. fo . 100; Fl. ende BI. vs. 1506.
2) Gerijf. Alles wat tot eene gewenschte slaging of tot het volbrengen
van iets noodig of dienstig is. Van daar ook dat het alle gereedschap
beteekent , zoo als nog in ens keukengerei , schrijfgerei en dergelijken
zichtbaar is.
Diederic sette sine vaert
Duer Bulgren mule dor Pannone ,
Ende quam met enen here scone
TAquileren voer die stede ,
Daer hi waende in groten vrede
Liggen , want hem mochts wel lusteu ,
Omme hem ende sijn here rusten ;
Want hi venter tsinen g h e r e i d e
Groene mersche ende scone heide.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. V B. XXX VI , vs. 25.

Zie nog Fl. ende Bl. vs. 260.
Ghereyde, gereide. Bijw. Gereedelijk , terstond.
Twaent sale mensch al g h e r e y d e
Hebbeu des hi beyden moet.
HILDEG. Ged, hi, 93 , vs. 132.
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Doe wilde elc Torecke ger ei de
Met hem voren daer ter stat.
Lane. III, vs. 23847.

Ghereyden. Znw. Gereecl geld. NIJH. Ged. D. II,bl. 9.
G-hereiden. Werkw. 1) Gereed maken, voorbereiden.
Hi hiet den camp ghereide n.
Caerl ende El. vs. 1242.
Doers hi gherumet was, na thant,
Dede die grave , zonder beiden ,
Van Lutsenborch syn heer ghereide n.
VAN HEELU, VS.

2600.

Zie nog Walewein , vs. 129.
2) Maken , klaar raaken.
Een cruce is ghereiden dede.
Lsp. B. II, C. 36, vs. 1517.
Men gereide daer tien lide
Diere wagene ende gesmide ,
Daer si henen porden mede.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 1193.

3) Zadelen.
Du moets doen gereiden metter spoet,
.iij. starke somers ende goet.
Lane. H , vs. 35283.

4) Behagen , bevallen , aangenaant zijn.
Maer 't spel hem al g h e r e y d t en wel te km. behaegt.
HARDUYN,

Ged. door

CURRANT,

bl, 23.

Een uyt-ghehouden roots, een diep holligh vertreck,
Cher eyen hem alleen , opdat by hem bedeck.
Ibid. bl. 53.

Zie nog

HILDEG.

Ged. bl. 140,

vs.

71 en het werkw.

GREIDEN.

5) Heengaan.
Derwert siet menne g e r e i de n.
Vaderl. Mus. III, 237, vs. 71.

Ghereyden, gereiden (Hem). Zich voorbereiden , zich gereed maken.
Die van Bruege trocken achter
Ende gereiden hem ten stride.
VELTH.

Sp. H. fa. 238.

Zie ook Fl. ende Bl. vs. 1050.
Ghereye. Gerijf , behoefte.
Curt ghinghen si hem te weghe setten
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Om vittaelge tharen g h e r e y e.
EAUSLEE, Reimchr. vs. 9878.

Ghereycamer. Kleedkamer, wear de priester het kerkgewaad aantrekt. Ende die pape vloech ende ghinc in die ghereycame r. Pass.
Somerst. 1489, fa . cij, b.

Ghereyken. 1) Bereihen, reiken tot can.

Zie GHEREEKEN.

2) Verstrekken , strehhen, uitloopen. Hare ongehoorsaemheyt , die hen
tot schade was g e r e y k end e. St. Bijb. Ps. LXXXI, Inhoud. Al wat sy
hebben en baet haer niet, maer g e r e y c k t hen tot enckel dwaesheydt.
Ibid. Spr. XIV, Kantt. 63.

Gereinen. Aanraken.
Alsine metten handen g e r einde n.
Lane. II, vs. 40920.

Ghereit, gereit. 1) Terstond. Zie GHEREET.
2) Gereed, bereid.
Dies benic altoos g e r e i t.
Taalk. Mag. III, 196 , vs. 307.
Na dien dan dattie menschelicheit
Te vallen is also ghereit,
So laet ons dan tallen stonden
Te meer hoeden voor die zonden.
Lsp, B. III, C. 27, vs. 44.

3) Schoon, welgeschapen,
Die joncvrouwe hiet Galiene
Die voere al tlant dove van Aliene
Hine vonde gene so wel g e r e i t.
Ferg. naar het HS. vs. 1173.

Gereyten der stadt mueren. De bogen of gewelven der stads
muren. PL.

Ghereek. 1) Paardentuig.

Ibid.

2) Sieraad, optoaiing , versiersel.
3) Uitzetting, verlenging. Km. en PL.
4) Gerak, gemak. MEYER.
5) Ingewanden vooral de edele, zoo als het hart, de long en de lever.
6) Toestel , tverktuig. JUL. Zie »LUCHTGERAR".

Ghereke, gereke (In

of

te).

orde, in goeden stoat. Soe sal by

ende syne erven die molen hauden in gerek e.
Te maten eten, drincken , vasten ,
Ende mede te leven soberlike,
Hout vele bat te g h e r e k e

Ged. II, 67.
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Beide zinne ende lichame
Dan ofmen to vele name,
Des men droncke ofte ate.
Lsp. B 1, C. 15 , vs. 50.

Ghereke (Uten). Niet orde, buiten ivetstancl ,

dus ziek, ongesteld, enz.

Bid vor den here mijn
Die leget uten g e r e k e sijn.
Karel de Gr. Fr. II, vs. 1862.
Ende alle daghe so brachte men hem toe alle die hen qualec ghevulden
van sikheiden ende van tormenten ende die beseten waren van den evelen
gheeste , ende die u t haren ghereke waren , en die gansde hi alle.
Lev. van Jesus, bl. 33.

Ghereken. 1) In orde, in goeden stoat brengen

ook gednan krijgen.

Hi seide, hi mach den tempel breken,
Ende in drien daghen weder gher eke n.
Lsp. B. II, C. 36, vs. 358.
quade wive, connen sijt ger eken,
Venimeren ende tovereu mede.
WILLEMS, Mengelingen , bl. 471, vs. 87.

2) Het doel treffen, bereiken.
Duecht, oetmoedicheit noch smeken
En conde dair nerghent na ghereke n.
Mloep. B. IT, vs. 2430.

3) Bereiken , in zijn niacht krijgen.
Wi seleu u leveren met machte
Galienen der Coninginnen
Ende verslaen die van binnen ,
So wat so wi g er e k en mogeu.
Ferg. naar het HS. vs 4207.
Hi sprae: gine hebt mi niet lieve
Her coninc ghine wilt mi niet quekeu,
Ic salt u gelden, magec u ger eke n.
Ibid. vs. 4790.

Gereckelike. 1) Geriefelijk, hulpbetoonencl ; betamelijk, welvoegende,
geschikt. Wdb, op

BREDERO.

2) Becht toe, in de juiste richting.

— Gaet dore desen bogard
Recht vort ter coninginnenward,
Hi leit n thare camere gereckelik e.
Lane. vs. 4315.
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3) Naar behooren , zoo als het wezen moet. Ende also schire worden
sine oren ontploken ende de bant van sire tonghe wart ontbonden, ende
hi wart g h e r e k 1 e c sprekende ende wale horende. Lev. v. Jezus, bl. 98.
Dien sal Ick mijne straf g e r eckelick doen raken ,
Dien sal Ick dadelick Mijn' swaere hand doen smaken.
aura. Korenbl. I, bl. 1.

Zeer, ztvaer,, ernstig.
Alle die waren metten grave
Waren ger eckelec droeve daer ave.
Limb. B. I, vs. 2442.

5) Insehikkelijk, toegevend.
Ick leefde rustelyck met kind'ren en kinds-kind,
Noyt tegens dit of die versuft of ongesint,
Altoos ger eckel ij c k, noyt vies of kies van eten.
HUYG. Clays-werck , vs. 13.

Ghereeken. Tenten spannen. Brab. Yeesten B. VI, vs. 8222.
Ghereeken., gerecken. 4) Gereed of klaar maker, toerusten, bereiden.
Ic sal haer compost leren g h e r e c k e n.
Drie daghe Here, vs. 395.
Gi heren nu waent u g e r e c k en:
Ic wille morgen te hove trecken,
Bidden Arture op so grote doget
Dat hi mi geve , enz.
Ferg. naar het HS. vs. 5011.

2) Aanhouden, duren.
Hoe dit yore ende na gevel
Sonde men u vertrecken wel ,
Maer het sonde te lane gerecke n.
Belg. Mus. IV , 348 vs. 1423.

3) Misleiden, om den tuin leiden.
Doch so waern is elken man,
Dat hi him wachte wael daer van ,
Dat hi niet en werde gherecket
Ende van enen wive gheghecket.
Mloep. B. I , vs. 2745.

Gerempte. Geraamte. PL.
Gheren. Znw. Wensch , begeerte, verlangen.
Si seyde hoir hoirs herten g h e r e n.
Mloep. B. III , vs. 712.

II.

35
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Garen. Gisten. Dat bier wil niet g e re n.

PL.

Gheren. 4) Vergaderen , bijeenroepen.
2) Begeeren , wensc'hen, verlangen.
Ick gheer, o mijn schoon ! ick g h e e r, o mijn schoon !
Gheen Koninghs scepter noch Keysers kroon.
BREDERO ,

Stomme Ridder,, bl. 6.

Zie nog Belg. Mus. III, 110; Clerk u. 1. L. bl. 198.
Gheren. Bijw. Gaarne. Super'. gherent, het liefst.
Die portwerder ontfinken blidelike
Ende swoer ende seide ghetrouwelike ,
Wat hi hem hiete ende wilde g h e r ens t,
Hi souder an legghen sinen ereust.
Fl. ende Bl. vs. 2791.

Gerene scoen. Geregen schoenen.
Feitise, nauwe, ger ene sco en
Die seldi dragen ende maken doen.
Dr.

VERAVIJS ,

Die Rose, vs. 12437.

Gerenen. Zuiveren, boeten, beteren.
Doe die stryt verwonnen was,
Die casteel, daer is hier voren of las,

Die hem niet en wilden geven ,
Waer nu daer toe verdreven ,
Dat si ontboden nu den genen ,
Oft sise up wilden , sonder gerenen
Euiger dine , si ouster hem wale
Sender enige wedertale.
VELT5S.

Sp. H. fo . 262.

Zie over de elliptische spreekwijze, in den Eden regel voorkomende,
D r . DE JAGER ' S Archief, I, bl. 68 in verband met den Brief van Dr. M. DE
PRIES

aan Dr.

JONCKBL.

bl. 21.

Gheresten. Rusten, verblijven.
Ende en lietse niegheren mede
Ghere st en in neghere stede.
Brab. Yeesten , B. II, vs. 1784.

Gheretiere. Geenerhande.
Hine sach no voort no weder
Brugghe ooc no gheretier e
Passage over die riviere ,
Daer enich menses moehte vareu.
Walew. vs. 3727.
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Gereutel. Gerammel, gerinkel, gekras , geluid.
En soo ras ghy weer 't g e r eutel
Sult vernemen van den sleutel, enz.
HUYG, Korenbl. I, 455, a.

Gerf. Nerf.
Het veurhoofd glad van g e r f.
OUDAEN , Poezy,

II,

307.

Gerfbuer. Huisje of vertrekje bij de kerken aangebouwd , waar de
geestelijken zich voor de dienst aankleeden , en daar hun kerkgewaad
bewaren.

Gerfkamer. Hetzelfde.
Gerfnesse. Erfenis. 1VIester,, seghe

minen bruder dat hi come te

deilinghen jeghen mi van onsen gherfness e. Lev. v. Jezus, bl. 128.
Dits de sone dint gherfisesse ane behorrende es. Ibid. bl. '152.

Gherghel. Kant, rand, zoom, boord.
Gheriemen. Roeien.

Km.

Tote dattio Grave, met amen lieden
Sander dages van ginder scieden ,
Ende den diet wt hadden doen steken,
Ende also thuswerd streken
Wat dat here geriemen mach.
VELTH. Sp.

Gerieve (In) bringhen,

H. P. 389, naar het HS.

met een dat. Iemand in bezit brengen van lets.

Hi street hier jegen enen ridder fel,
Enen camp dore mine lieve ,
Ende brae hte mi weder in grieve
Miin lant.
Limb. B. IV, vs. 1638.

Gherich. Begeerig.
Liefd tottet schoon zal u doen g h e r i c h daar na trachten.
SPlEGHEL , Hertsp. 1730, bl. 122, vs. 330.

Gherigghet. Gerugd. MAERLANT van het paard sprekende , zegt dat het is :
Hoech gherigghet, recht int riden.
Nat. Bl. M. 118, vs. 1623, var.

Gericht. In orde, te recht gebracht. Wdb. op HOOFT.
Gerichte. 1) Heerlijkheid. Dat heren Willems erven alsodane g er i c h t e — — — op een ander stat lecgen moegen. NIJH. Ged.
2) Goedmaking , gerechtdoening.
Item, alsoe ons gheminde nichte
Graviane van Vlaendren gheen g h e r i c h t e
35*

I, 381.
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Van onsen sere gheminden neve
Karen vader — —
— — noch bewisinge
Ghehad en heeft.
Brab. Yeesten B. VI, vs. 1888.

Gerijmde maat. Geregelde maat. Wdb. op ROUT.
Geri,jn. Aanraking , betasting. Voert soe Wert dese sonde ghevoedet
met siene , met sprekene , met biddene onscamelec , met ongheordender
wandelinghen, met gher ij n n e in enegher wijs ontamelec. RUUSBR. Tab.
II, 14, reg. 12.

Geril. Geruis.
Op een soete Meye-nacht ,
Daphnis op sijn liefje dacht ;
Al was heel de kadd' in rust,
Slapens hadd' by geenen lust.
Op de wegh was geen g e r i 1,
Vee en honden lagen stil.
CATS, door Dr. V.

Gherinen. '1) Raken, aanraken, betasten.

I, 221, a.

Ende Jhs recte sine hant

ende g h e r e en din besikden ende seide : bets myn wille wes gheganst.
Lev. van Jezus , bl. 52. Doe ghinc hi toter baren ende g h e r e en die
met sire hant. Ibid. bl. 54.
2) Geraakt, getroffen werden.
Sijt saechte ende oetmoedich onder de ghene ,
Die haestieh sijn ende lichte g h e r ene D.
Dr. v. vL. Prozast. hi. 356.
Licht g h e r enen, woeste van sinueu ,
Verstormet buten ende binnen,
Dat hindert die sachtmoedicheit.
Ibid. M. 34.

Gherinen (Tormente). Kwelling op zich nemen.
Dat noit vader noch vrient en gheen
Al s pike tormente en ghereen
Door kint noch door ghenen vrient
Dies hi twint en hadde verdient.
Lsp. B. I, C. 46, vs. 152.

Gering (Voor een). Met weinig moeite of met weinig kosten.

Het

is waer,, dat eenige plaetsen souden dienen aengehooght to werden ; maer
de ruymte van Sand allom soo naer byder hand wesende , is wer te
bevroeden , dat snicks voor e en geringh te wege kan werden gehracht.
IFUYGENS Korenbl. I, 433,
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545

Gheringhe , geringhe. Begeerte.
So stout op de ionfrouwe fijn
Voer middernacht, ende gine in de wustine ,
Daerse groet geringhe hadde te sine.
Lev. van Ste Kerstinen , vs. 1678.

Gheringe, geringhe.

Bijv.nw. Nederig , lang. Seggende male dat by

gheringhe ende laech van ghesiaehte was. SCRIVERIUS Oudt Batavien,
bl. 462.

Gheringhe, gering.

Bijw. 1) Spoedig , weldra.

Wat is der werelt glorie?
Een bloeme des gras , die geringe verdwijnt.
ANNA BYNS , Ref. III, 1602, bl. 19,

2) Terstond, dadelijk. Wdb. op HOOFT.
Die gheringhe gelooft is haest bedroghen.
MEIJER, Oude Ned. Spr. bl. 73.

Geringelijk. Onverwacht, spoedig, lichtelijk. Wdb. op HOOFT.
Gerinnen, gherynnen. 1) Aanraken. Ende al dat vole begherde
Jhm te gherynne. Lev. van Jezus, bl. 34.
2) Voortgevoerd worden.
Want hi behoet, nacht ende
Die twee vensteren, dat daer binnen
Neghene vulnesse en mach gerinne n.
BLOMM. Oudvl. Ged. III, 195, a. vs. 94.

Gherisen. Bijzen en bij uitbreiding in het oog vallen.
Middelheit in goeder wise,
Soe dats te vele nien g her ie s e.
Doetr. B. III , vs. 1630.

Gerisen. Bereiken.
Come touts gerisen hende (elude) ,
Sedict, met hoe groter eren
Dat bine screef onder de sante ons heron.
Leven van St. Franc. vs. 7972.

Gherisen (Te lane). Te long vallen.
Van lieden sijn vele rnanieren ,
Die dese werelt bestieren
Naest God ende staende houden,
Die to lane gherisen souden
Soudemense ale noemen schiere.
Lap. B. III, C. 18, vs. 4.

Gerist. Bij risten vol.

Wdb. op HOOFT.
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Gherit, gerit. Lastige aanloop of toeloop, menigte, troep , drom,
yolk. Wdb. op

Cherken.

BREDERO en op HOOFT.

Verbastering van het Oud Fr. » Cerchier", dat is : zoeken,

doorloopen.
Doe hi den coop hadde ontaen ,
Ende daer binnen was gegaen ; — — —
Gine hi cherken binnen al omme.
Dr. VERWITS , Die Rose, vs. 14358.

Gherlande. Geborduurd kleedingstuk der ridders,

waarschijnlijk een

sjerp of draagband.
Ende wet oec wale dat,
Dat jonfrouwe Margriete niene sat
Ledich te al selker noet ,
Si hadde den erenst alsoe groet
Om te maken enegherande
Wapenroc ende gherland e.
Limb. B. IV , vs. 448.

Gherme. Jong lam. KIL.
Ghermen. Bewegen. MEYER en ML.
Ghernaet. 1) Granaatappel. Alsoe dat tusscen elke belle stont een
knop , gelijc enen appele ghernat e. RUUSBR. Tab. I, 196 , reg. 11.
2) Granaatboom.
Fighen ende notemuscaten
Staen daer ende pume ghernaten,
Amandelen ende castaeugiere.
Walew. vs. 3490.

Gherne. Knevelhaar, en bij uitbreiding de knevels zelven. Waarschijnlijk is dit woord eene -omzetting van grene , green.
Elide banderside liepen hem die tranen
Over die ghernen nederwaert.
Ibid. vs. 10141.

Gherne. 1) Gaarne.
Ruben riet dit, omme dat
Dat hine gherne hadde ghenomen ,
Enten vader weder doen comen.
Rymb. vs. 2829.
2) Veelal, doorgaans.
Die hem quaets ondenvint ,
Wart daer gherne of gheschint.
Lsp. B. III, 0. 3, vs. 156.
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Ende dus gheviel dese sake,
Dat na den slach coemt gherne wrake.
Rymb. vs. 33316.
Zie nog Meliboeus, vs. 436; Maskaroen vs. 98.

3) Lichtelijk, spoedig, gemakkelijk.
Si scoten vier , dat g e r n e ontstac.
YELTH.

Sp. H. f°. 238.

Soe wie dat den peke ghenaect
Werter lelec of ghemaect;
Alsoe wert hi gherne besmet
Die biden hoeverdeghen set.
Doctrin. B. II, vs. 579.

Zie nog Taalk. Mag. IV, bl. 21.
Gerneitken. Gestikte rok. PL. Krijgsrok, wapenrok, Km.
Gheroe. Gerucht, rumoer, onsteltenis.
Curt quam in Vlaendren groot g h e r o e.
KAUSLER , Reimchr. vs. 7854.

Tote c en xxvij toe
Warter ghevaen in dat g e r o e.
Ibid. vs. 5659.

Geroef. Gerief.
Daer vant hi dies hi begart,
Die stat bewest tsinen behoef,,
Spise, dranc, hernasch, g e r oe f,
Ende groet here.
Lane. IV , vs. 9959,

Gheroeken (Hem des). Zich iets aantrekken , er zorg voor hebben ,
zich bekreunen over.
Mijn dochter heeft onghemac
Ende es van ziecten zeer bezwaert ,
Dair omme mijn herte, Here, begaert
Dat Ghi des wilt gheroeken.
Die .X. Plaghen , vs. 807.
Wil di dan des gheroeken
Dat ghi aen vriende wilt raet soeken ,
So suldi to voren besien
In wat manieren ende aen wien.
Meliboeus, vs. 1602.

Gheroen , geroen. 4) Rusten.
Men liet de boden niet gb er o en,
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De dese brieve souden draghea.
AIMS STOKE, B. VI, vs. 592.

Inne sonde gerusten no ger o en
Opdat hise to wive name.
Limb. B. I, vs. 1364.
Zie nog D r. VERWIJS, Die Rose, vs. 1688; Rymb. vs. 4418 ; D r. VERWIJS
Wapene Martijn , bl. 18, vs. 371.
2) Gerust en veilig zijn.
Van vare lieten si den roof,
Ende sijn sonder keren gevloen ,
Waer so si waenden geroen.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. IV B. IV, vs. 44.

Geroert. 1) Getroffen, beleedigd.

Wdb. op HOOFT.

2) Beroerd, in oproer gebracht. Daer vinck by den Bisschop van Utrecht
in St. Odulphus Clooster , om dat die Bisschop g h e r o e r t hadde dat
volck. Goudtsch Kronijcxken , bl. 58.

Geroes. Geruisch of het doffe geluid van de golven en van den wind
bij buiig weer.
Weet ghij met ow zang ontwildren
Steen dies staegh met hun g e r o es
Watr' en windt den kop maeckt kroes P
HOOFTS Ged. door a. bl. 205.

Gheroffels nagle. Kruidnagelen.
Daer wast ghinghebare ende cancel,
Gheroffels nagle, seware,
Fl. ende Bl. vs. 2576.

Gherocht. 1) Gerucht, misbaar, leven.
In hoerde nye ghewaghen
Van hen gheen gherochten.
Beatrijs , vs. 853.
Ic liep , is maecte groot gheluut
Int dorp , ende maecte groot gherocht e.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 1533.
Zie nog MELIS STOKE B. VI , vs. 863.

2) Aanraking , ontmoeting.
Solider enich mans ghero ehte
Wert hi ontfanghen by Marien.
HILDEG. Ged. bl. 158, vs. 106.

Zie nog Troj. Oorl. vs. 3086.

3) Klaaggeschrei.
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Baer quanien menegherhande
Voghelen uut vremden lande ,
Bi den aer , alsoe mi dochte ,
Ende hadden een groet gherochte.
Belg-. Mus. VI, 422, vs. 22.

4) Gerucht, jets dat spoedig wordt rondgebazuind.
Die liever,, eer si achter tieden
Ocht erselen souden euen voet ,
Storten wouden daer haer bloet,
Dan dat men enich quaet g h e r o c h t e
Namaels over hen seggen mochte.
Brab, Yeesten , B. VI , vs. 5847.

5) Het gerecht, de overheid.
T g e r o c h t e vingene vanden lande
Ende ledene in zware banden
Ende in enen vasten tor mede.
Lev. v. St. Franc. vs. 9357.

Gheronnen. Voortyesproten, voortgekomen, voortgevloeid.
Och ! waren wy noyt beyde wt eenen bloet g h e r o n n e n.
VONDEL , door V. L. I, 100, vs. 1583.

Gheroof van de gans. Alva KiL.
Gheroet. Roodkleurig of roodgeverwd. Hierna geboet onse Here dat
men desen dake nog soude maken .j. ander decsele van geroedden
weders vellen.

RUUSBR.

Tab. bl. 85, reg. 2.

Gerost. Te paard. Wdb. op BREDERO bl. 499.
Gerots. Geloop, gedraaf.
Sy sagh 't oock aen 't ger ots
Van Joffers , galge vol, de straet laughs in de Crots.
HUYG. Korenbl. I, 565.

Gherouwen. Berou wen.

ML.

Gheroven. Berooven.
Maer niement , des wilt gheloven ,
En can den andren gheroven
Van sijnre doghet , in gheenre wijs.
Lsp. B. I, C. 27 , vs. 18.

Gherre. 1) Begeerte, ijver.
Doen voer by teghen met grooten g he r r e.
Grimb. Oorl. II , vs. 3614.

2) Spleet , kloof,, scheur. Km.
Gherrelen. Feziken. Si gherrelden underlinghe ende spraken.
RUUSBR.

Tab. II, 145 , reg. 8.
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Gherren. Gekrijsch.
Als yemen na die doget spiet,
Comen alse gers ende griet,
Die duvele met haren gherren,
Die ons met sonden terren.
Vaderl. Mus. IV, 65, en Taalg.

VII, bl. 51.

Gers. Gras. KIL.
Die wege alle groet ende smal
Die daer gingen , waren al
Met gorse, met crude overgaen.
VELTH. Sp.

H. f°. 294.

Ende dedense tumen met allen ,
Alse die seysene dat gers doet vallen.
Lana. II, vs. 32963.

Gers ende griet. Gras en zand.
In het Vaderl. Mus. van Profr. SERRURE , D. IV, bl. 65, komen de volgende dichtregels voor,, die aan HEIN VAN AKEN worden toegeschreven.
Ale yemea na die doget spiet,
Cornea Alsegers ende Griet,
Die duvele met haren gherren ,
Die ons met sonden terren.
Profr . M. DE VRIES , de schrandere taalzuiveraar,, heeft op eene verrassende wijze het ongerijmde van den tweeden regel aangetoond , in de
Taalgids , D.

VII,

bl. 52 en vv. en de duisterheid die daarin voorkwam ,

in een helder licht herschapen. Men leze :
Ale iemen na die doget spiet ,
Cornea else gers ende griet
Die duvele met haren gherren.
Met deze zegswijze wilde men eene ontelbare menigte, als de grasscheuten des velds , en als het zand der zee, to kennea geven. Een tweede
voorbeeld van haar gebruik vindt men in :
Al haddic gesien al omme mi
Vliegen geseutte alse gars ende griet
Ine hadde daer omme gelaten niet ;
Inne ware tote den cnoppe gegaen.
Dr . VERWIJS, Die Rose, vs. 1715.

Gerse (Ten nieuwen). In het voorjaar.
Ale ten nieuwen gerse quam,
Elkerlijc sijn here nam,
Marcellus ende Hanibal.
MAERL. Sp. H. 4°. ed I P. V

B. XXX V, vs. 49.

GERSE. --GERUC.
Ten ni euw e n ger se setti sine vaert
Van Grieken te Ytalen waert.
Ibid. III P. II B. XX, vs. 33.

Gerselen. Sidderen, trillen. JUL. en MEYER.
Gerseling. Siddering , trilling. Ibid.
Gersemen douk. Kerspen dock, doorschijnend dock.
Ende want haer met ger s emen do uk en,
Daer soe onder wel eonste louken.
KAUSLER , Die Rose, vs. 11001.

Gersgrone. Grasgroen.
Entie boem , di te sine was gewone
Wit alse snee, ward g e r s g r on e.
Lane. III, vs. 8406.

Ghersoen, gherson. Knaap, schildknaap.
Neen vrouwe, seide dat ghersoen,
Wat soe miins daer na gheseiet,
Diere ghesellen en willie niet.
Limb. B. X, vs. 558.
Want daer waren g e r s o e n e gereet.
Lane. III, vs. 14693.

Gherstin. Gersten , van gerst.
Mi dochte dat is sach
gherstin koekelkin , daer is lath,
In dasschen.
Rymb. vs. 7570.
Bedie daer saetde onse here God
Vif .M. man na syn gebod ,
Met vif gerstinen broke made
VELTH. Sp. H. fo . 18.

Ghertheit. Gierigheid, begeerlijkheid.
Ende over die slinke side van daer
Soe staet [eel)] bosch vorwaer,
Daer onse Here in vaste mede
XL. dage , ende daer na ter stede
Die Duvel wilde becoren saen
Alse van gher thei den sonder waen.
VELTH. Sp. H. fo, 23.

Vergelijk hiermede YPEY Taalk. Aanmerkingen bl. 32 en 33.
Gerugt. In den rug gesteund. Wdb. op HOOFT.
Gerucht. 1) Beslommering , rumoer. Ibid.
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2) Naam , reputalte. Een eerampt, dat by met zoo veel goet g erucht
bezeten had. J. DE BRUNE. Wetsteen der Vern. 1665, bl. 416.
Zou'ck mijn mauhafts ger ucht so schandich dan besmeuren ?
G. VANDER EEMBD, Sophonisba , 1621 , bl. 2.

3) Geraas.
Wat dunckt u, Mann, sey Trips, ick ben noch rapp en jongh ,
Soud't my niet voegen wat to leeren Clavecingelen?
Wegh, wegh , sey Dirck ; wat plaeg, hoe soudt ghy my dan ringelen !
Het waer to veel g e r u c h ts, twee handen en eon' Tongh.
HUYG. Korenbl. II, 33.

4) Beep, roem toejuiehing.
Si seide van den swerten riddere mede
Hoe dat hijt so wel daer dede ,
Dat hi tgeruechte hadde al daer.
Lane. III , vs. 11945.

5) Overlevering. De schrijver zal het g e r u c h t volgen, of iet versieren
dat daer mede stemt. VONDEL, door v.

VI, 601.

Gherucht (Int) staen. Op de spraak

zijn, bepraat worden.

Hoe luttel weet die jonefrou dat,
Die mit boerteliken woerden
Ghecomen is in sulker oerden ,
Dat si int gherucht most staen.
Mloep. B. I, vs. 783.

Gheruchtelijc. Beroemd , of dat beroemd zal worden.
Daer heeft gewonnen heden
Een maecht van groten love
Een kynt gemaect al wonderlijc
Ende altemael ger uc ht el ij c
Nae zijnre menschelicheden.
Dr . VERWIJS , Bloeml. III , 151 , vs. 6.

Gherume, gerume. 1) Ruimte. Alt gherume. De gansehe wereld.
Een wijs man spreect : In vinde cume
Enen mensche in alt gherume
Die heymelijckheyt wel hale
Hoe nauwe ment hem bevale.
Meliboeus, vs. 1589.
2) Open veld, plein of plaats.
Hi hurte vort tote op tghernm e.
Ferg. vs. 5204.
Hi voer hem rneyen in dat gras :
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Hoe blide pennevare was,
Alset quam op dat gerume!
Het gevoelde Fergute cume,
Die hem sat op sinen rugge.
Ibid. vs. 3797.

Gerumel. Getvrieme/. Wdb. op BREDERO.
Gherumen, gerumen. Ontruimen. Eon bond, zieh in

eene keuken

meester gemaakt hebbende van eenigo lekkernijen , weed vervolgd,
By avontuer dat by ontschoet,
Soe dat hi quam in een gat;
Ende eer hi conde gherumen dat ,
Soe quam een ander die des gaert ,
Elide sloech hem off sinen staert.
HILDEG. Ged. bl 39, vs. 34.

Gherunen, gheruynen. Fluisteren, toefluisteren, influisteren.
Ne roeke di niet wat meth man
Stillekine gherunen can;
Want die quade wanet des ,
Watmen ruunt , dat van hem es.
De Dietsce Catoen vs. 12.

Gerunst. Verstikt , vermolmd.
Mar desen langen caperoeu ,
Dese gerunste gebondene scoen , enz.
Dr . VERWIJS , Die Rose, vs. 11070.
In de uitgave van KAUSLER vs. 10896, boost men »verrocste scoen."

Geruren. Verroeren.
Stom alse een beelde van stene ,
Dat levende sin en heeft negene ,
Dat hant no voete can gerure n.
Ibid. vs. 2249.

Gherust. 1) Toegerust. U. W.
Die van binnen ghingen slam
Up Waleweine sonder sparen:
Drie hondert quamer tere scare :
Die best gheruste quamm voren.
Walewein , vs. 6477.
Och gave Juppiter, Minerva ende Appolloen ,
Dat ick daer had gheweest, gister in onsen woon
Met mijn wapens aent lijf,, de Yrijers to verdoen ,
Soo als iek was gherus t, doen ick Nericum schoon ,
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Der Chephallensen Stadt inuam.
COORNH. Odyss. 1605, II, 177.

2) Gereed. Rymb. vs. 75.
3) Onverlet. Wdb. op

HOOFT.

4) Dood, overleden. Ibid.
Gherusten. Rust genieten.
nllulpe !" seit hi, rein mach Met levee,
So nauwe so bem is bedreven ,
Men laet mi nemmermeer g e r uste n.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. I B. XXXVIII , vs. 59.

Gerut. 1) lets dat kleyn., gering is en in WEILAND onder het woord

»grut" voorkomt , en dat door.

CATS menigmalen gebruikt werd om klein

gedierte uit te drukken.
Soo menig jeugdig blat als bortelt uyt de boomen ,
Soo menig kleyn gerat als wrimmelt in de stroomen ,
Soo menig zee gewas als bobbelt aen de strant ,
Soo menig aerdig dier is in het Persen-lant.
CATS , 1726 , I , 228 , a.

Daer is een groot beleyt in alle kleyn g e r u t.
Id..ed. 1828, I, 307, b.
Gheruus. Geruisch, hindertijk geluid.
Debreusche jeesten hebben in
Dat Salomon , in sullen sin ,
Vant met ere behendechede
Hoe men hoist cede steene mede
Houwen sonde sonder ghernu s.
Rymb. vs. 11293.
Gheru.useh (Wijnts). Stormvlaag.
Doe quam van enen bedrusche ,
Van eens wijnts gheruusche,
Dat dat scip soe verve spranc.
BLOMM. Oadvi. Ged. I , 110 , vs. 1248,

Geruut. Gegons , gebrons.
Palladius seghet dus mie
II dagen te voren ofte drie ,
Eer si willen vlieghen ute ,
Singhense mit groten g e rut e.
Dr. VERWIJS , Bloemi. II, 45, vs. 102.
Gerwe. Garf,, school. Ende hi presenteerden onsen heer, als die eerste
erwe van sijn oest. Pass. Somerst. 1489, fo. cxxxiij , b.
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Gherwen, gheerwen. Toebereiden, klaarmaken

en van daar ook

zieh (door het aantrekken van het misgewaad) gereed maken veer kerkelijke verrichtingen.
Hi ghinc ooc ligghen int graf,,
Also ghegherwet als hi of
Van dien outhaer quam ghegaen.
Lsp. B. II, C. 60, vs. 50.
Die page g h e e r w e d e hem daer
Elide sane finesse over die side.
Walew. vs. 4906.

Ghesaeddelike. Stemnrig , zedig.

Die wangen noch die oerkens deser

maget en waren niet gheprint , mer ghesaeddelike bedwongen in eenen
doeck , alsoe dat alle daensicht vrye bleef. D r . v. VL. Prozast. bl. 119.

Ghesaeden. 1) Stillen , bedaren , sussen.

Doe vant men daer versla-

ghen .xiiij. dusentich menschen ende 1xx. Nochtan en worden si niet
ghestilt noch ghesaed t. RUUSBR. Tab. II, 145 , reg. 7.

2) Verzadigen. Wanen soude ons hir comen also vele broeds in der
wustinen , alse dar wi al dit vole met mochten ghesaede n. Lev. van Jez.
bl. 105. Salech syn deghene din honghert ende dorstt na gheregtheit ,
want si selen ghesaedt werden. Ibid. bl. 34.
Salomon doet ons becant
Die to tide arbeit sijn lant
Sal ghesaedt sijn van broede.
Doctr. B. II, vs. 2675.

3) Bevredigen. Want is ende myne vrinde derre broeken ende misdaet
alingliken met den vorschreven heren Edwarde hertoge van Gelre geswoent ende gesaet sijn. (Dat is : Verzoend en bevredigd zijn). NUR. Ged.

II, 167.
Ghesaet. 1) Bezadigd , bedaard, helm.

Soe meet hi hebben een

ghesaet ghemoede. Dr. V. VL. Prozast. bl. 33.
Dierste dat es gheseedthede,
Daer die sin werdt ghemaect mede
Ghestadech ende oec ghesaet,
Ende van onbescheide ghemaet.
Doctr. B. III, vs. 853.
Goedertieren ende ghemate,
Ghedoochsamech ende g e s at e.
MAEILL.

Sp. H. III P. W B. V. vs. 18.

2) Gezet, nederig. Men vindt noch in cloesteren monneken ende nonnen ,
die herde oefenechtich sijn ende devoet , ende ynnich seinen , ende wel
ghesaet in alre wijs. Belg. Mus. IX , 168.
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Ghesaetheid. State, ernstige bedaacclheid. De priesters ende dat conVI, 468.

vent worden upghewect met groeter ghesaethei t. Belg. Mus.

Want naturleke bliscap , raste ende vrede, ende alle gesaetheit der
naturen comt ons van Gode ende van doegeden. EUUSBR. Tab. I, 136.

Gesagh, &sada. Samenstelling toebereiding.
Harsten die uyt boomen spruyten ,
Die men besicht int g he sach
Van perfuymen.
HONDIUS ,

Moufe-schans , 1621, bl. 434.

Van s' gelijcx op visschendagh
Comt de soppe in het g es a gh
Van pottagie , die de geure
Van den harinck draecht ter keure.
Ibid. bl. 506.

Gezagh. Bewind , beheer.
Al heeft de man gesagh op huys en huys-kateylen ,
Node heeft by geene macht sijn leden uyt to deylen , enz.
CATS ,

door Dr. V.

I , 477 , a,

Ghesaehten. 1) Vermurwen, verzachten, verbidden.
Ende dachte , hoe si mochte verwerven
Dattie jonefroue niet sonde sterven
Ende g h e s a c h t en mochte des conincs moet.
Flor. ende Bl. vs. 407.
Doen die coninc sach van Hongherien ,
Dat die paeus ende die clergie
Hier toe ghenen raet en sochten
Hoe si Gode g he s a c h te n rnochten , enz.
Het boec vander Wrake III , vs. 1934.

2) Verkwikken.
Doch gaft mi raste, dat is was
So na den cnoppe, geloeft mi das,
Want hi stoet mi rechte yore,
So dat is hadde van hem die gore ,
Dat mi behagede also wale
Dat is verblijdde altemale ,
Ende sere g esachte mi daer mede
Mine sware dorewonde lede.
D r. VERWITS ,

Gesalyd. Gekruid of gezouten. Wdb. op
Gesamen. Zaaien.

Die Rose, vs. 1739.

BREUER°.
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Eude als 't quam to somer werd ,
Waest so droge ende d'aerde so herd ,
Dat niemen ges am en ne conde.
VELTu. Sp. H. fo. 289.

Ghesant. Gezonden.
Nu hebben si to hant
Om maghe ende om vriende g h e s a n t.
Meliboeus, vs. 3447.
Ghesat. 4) Gezet, geplaatst, gesteld.
Ic woude deghene die so strac
Den wech maken ende so inghe ,
Dat si poertiers sondcrlinghe
Ter hellen worden ghesat,
Si souden so nauwe houden tgat
Daer en sonde nieman comen in.
Jans Teesteye , vs. 2428.
Zie nog Brab. Yeesten B. V. Aant. vs. 16.
2) Gesticht, opgericht.
Bi Capharnaum es oec g e s at
Een casteel, groet ende scone.
VELTH. Sp. H. fo . 18.

Gesate. 1) Gebouw, gesticht , tempel.
Al comae boven den cant
Ghinc .j. scarp goudin rant,
Om datter gheen voghel up sate
Omme tontreine dat diere ghesat e.
Rymb. vs. 31486.
2) Woonstede, ho f.
Sijn ghes ate was bnten harde rijclic,
Binnen scone ende suverlic.
Fl. ende BI. vs. 1618.
Te Babylonie in die scone strate
Heeft hi staende sine ghesate
Met vasten torren ende met hoghen.
Ibid. vs. 2043.
Zie nog ibid. vs. 2079 ; Brab. Yeest. vs. 2749 ; Limb. B. III, vs. 1328 ;
Dr. VERINIJS, Die Rose , vs. 9012 en vs. 10613 ; Walew. vs. 11051.

Gesate. Bijv.nw. Zedig, zedelijk.
So sochte was hi ende so mate ,
Dude van seden so g h e s a t e,
11.

36
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Gedogich ende gewandrich mede.
Lev. van St. Franc. vs. 206.

Gesaten. .Doen bedaren , bijleggen , stillen.
Daer bi en conste men niet g e s a t e n
Den twist.
VAN HEELU, vs. 2516.

In den storme sijns verlangens en mogen hem alle dogede niet genoegen ,
noch sullen stoerna gesate n. RUUSBR. Brut. bl. 87, reg. 15.
Gesaten. (Hem). Er toe brengen , leiden of bewegen. Zich er toe zetten.
Dat heeft mi gedaen ene joncfrouvve ,
Die is minne soe utermaten ,
Ende si en laet hare niet g e s a t e n
Dat si mi weder wilt minnen iet.
Lane. III, vs. 11652.
Den vijften bone sullen wi hier laten,
Ende o n s vort daertoe ghesaten,
Dat wi den sesten bestaen.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. V B. LV, vs. 118.

Ghesedech. Zedig , ingetogen.
Hi en was to licht niet in die tale,
Maer hovesch ende ghesedech wale.
BLOMM. Oudvl. Ged. I, 30, vs. 2554.

Gheseed , geseet, gheseedt. 1) Goed van zeden.
Eens smeeds ofte eens wevers zone ,
Die selve in sinen persone
Wel gheseedt is ende goet ,
Mach ghewinnen sulken spoet
Dat hi paeus wort of cardinale , euz.
Lsp. B. III, C. 74, vs. 191..
Ende hebbe liever ene maghet dan ,
Dan die gheproeft heeft man,
Die gheseed es ende behoedt
Ende onder die goede op ghevoedt.
Doctr. B. 1I, vs. 1863.

Gheseedt sijn. Gesteld zijn , de nictnieren hebben.
Hine e s niet gheseedt als tkint.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. I P. VIII B. LXVIII , vs. 24.

Gheseedthede. Bezadigdheid , bedaardheid. Doctr. B. III, vs. 851.
Ghezeelen. Den een tegen den anderen slaan.
Gezeelt. Gebonden. Wdb. op

HOOFT

en

MEYER.

MEYER.
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Gezeet. 1) Zetel, stoel. MEYER.
2) Gewaad, Weeding. Men gaf Neijen toen knechtskleederen aan , en
een' toorts te draaghen. In dat gezeet gaat by , enz. HOOFT, Nederl.
Hist. fo . 407. Dan een vrouw van haaren staat, in zulk g e z e e t by nacht,
by ontijdt, over straate zworf. HOOFT, Rampz. fo . 29.
Bedommelt in 't g e z e e t van 't kerkelyk gezag.
017DAAN, Poezy, III, 516.

Gezeeten (Onder 't Ryk). Tot het rijk behoorende. Wdb. op HOOFT.
Gesegh. 1) Geprctat, gebabbel, praatjes. Wdb. op BREDERO.

2) Gezag, heerschappj, bewind.
Wie geeft die heeft het gans g e s e g.
CATS, 1726, I, 248, b.

Haar meeste heerschap of gesegh was, dat zy zelfs aldereerst de handen
uyt de mou staecken , daer wat te doen was. Comoedia Vetus, 1718, bl. 9.
Zie nog YONDEL , door v. L. III, 14, vs. 198.

3) Gezegde.
Den Purpur Mantel of , ley by met dit g e s e g.
coomor. Odyss. 1605, II, 131.
Gheseghen. Zegevieren.
Vrucht Gode in alien weghen ,
Oftu wils in hem gh es eghe n.
Die .X. Plaghen, vs. 274.
Ghesegghen. Zeggen, uitdrukken.
Daer ghinc hi bij der schoenre legghen ,
Ende dede des ic en can g esegghe n.
Mloep. B. II, vs. 3138.
Ic hebben brocht in menegher noot ,
Meer dan ic g h e s e g g h en mochtc.
Rein, door Dr. soNcim.. vs. 1651.
Ghesekert. 1) Verloofd. PL.
Nu was hem aldaer te voren
Een kint ghesekert van hoghen gheslachte.
MELIS STOKE , B. X vs. 1015.

So mochte hi metter selver pine
Haren Karels dochter van Vrancrike
Te wive trouwen eerlike ,
De hem ghesekert was te voren
Bi sVader tiden.
Ibid. vs. 923.
So waert ghesendt dinghel Gabriel van Gode in ene stat van Galileen ,
36*
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die heett Nazareth , tere magt die was ghesekert an enen man , die
was ghenamt Joseph. Lev. v. Jez. bI. 5.
2) Verbonden, door een verbond vereenigd.
Tien tiden droech in Jherusalem
crone , dies is seker bem
Pat hi Adonosidech Met.
Hi verhoorde hoe dat diet
Van Gabaon gheseker t ware
Metter israelscher scare
Rymb. vs 6791.

Gemeenzaam , vertrouwelijk.
Hij was in dit minnentlic lijden
Heel g h e s el an beyden siden ,
Elck ghetruwede hem ganselijck.
Mloep. B. II , vs. 3948.

Gasel , ghèsel. Zweep , geeselriem.
Die g es el e wiset di al bloot ,
Dattu noch heves bedwancs noot.
MAERL.

Sp. H. 40. ed. I P. IV B. XVII, vs. 17.

Ghes el en hadden si doen maken ,
Daer scarpe naelden in staken.
Het Boec vander Wraken , III, vs. 1991.

Geselen. Kastijden. So

wanneer dattet kynt misdoet , die vader die

verspreecktet , castitet ende g e s e It et scarpelijken. Gesta Roman. Cap. XIV.

Geselle.

1) Vriend.

— — — maer eer opbrac
Dat parlement , dar is of telle ,
Wert die bisseop Zivert g e s e 11 e
Der hertogen van Brabant.
VAN HEELU , VS.

1132.

2) Wedergade.
Sijn g h es e 11 e was daer neghein.
Walew. vs. 42.

Ghesellen, gesellen.

1) Vereenigen.

Dicke sliepen si up tfelt ,
In blancken armen minnentlic g h eselt
Mloep. B. I. vs. 1966.
Met Gode si sine siele g h e s el t.
VAN HEEL/ ,

Zie nog Lsp. B.

I,

C. 18, vs. 103.

Vs. 5636.
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2) Tot gezel kiezen.
Aldus Best dicke achter deel
Dat die mate g h es e 11 e t dan
Metten hoeverdeghen vrecken man.
Doctr. B. II, vs. 595.

3) Aanslaiten , verbinden.
Die edele lieden metten jongen
Hebsi ghecarkert ende ghedwongen
Dat si met hem waren gheselle t.
Rymb. vs. 30307.

Ghesellen (Hem). Zich vereenigen.
Tscaep, die coe, die geet metten harde
Gheselden hem metten liebarde.
Esop. Tab. VI.

Gesellen an. Zich gelijk stellen aan.
Al hevestu geseit hoghe sake,
Behouden der heileger liede vrede,
Sone sagic in negere stede
Di so hoghe dinghen tellen ,
Martijn en mochter an geselle n.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. IV B. XXXVII, vs. 50.

Zie IIALBERTSMA Aant. bl. 77.

Ghesethjeh warden. In aanraking, in gezelschap kosnen, orngang krijgen.
Maer alse tkint quam to siere joghet,
Wart ghesellij c h met keytiven ,
Diet in tavernen ende met wiven
Mettem daden ornmegaen.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P. VII B. LXXVII, vs. 16.

Gheselnede.

1) Gezellin. Godt heeft hem van daer overghevoert int

eertsche Paradijs, daer by oock wt zijn zyde ghenomen ende gheschepen
heeft hem een hulpe ende gheselnede, die Eva ghenaemt wert. VAN
VAERNEWIJCK Hist. van Belg. 1574, fo . 5, a.

2) Echtgenoote. MEYER.
Philipse , den edelen lantsheere ,
Ende siere gheselneden, in alien keere
Harer rechter ervachtigher vrauwen.
KAUSLER Reimchr. vs. 10349.

Gheselnesse. Gezellin.
Nu hoort hoe dat Amand na das
Schiet van Gheertruden, der abdessen
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Ends van Adeltruut haerres ghes e1 nesbe
Lev. van St. Amand I. vs. 5558.

Gheselschap, geselscap. 1) Trouwe help, vriendschup , gemeenschap.
Daer geloefden wi, bi trouwe ,
Recht gh eselscap manlic andren.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 2109.
Dat sij vernyewen souden die vrientscap ende t g es el s ca p. Bijb. van
1477. Daniel XIV , vs. 18.

2) Bende , vereeniging.
Als een hoetrovere, die
Van vele rovers hoetman es,
Woudi, des sijt ghewes ,
Die proien delen onghelike ,
Si mochten dan haestelike
Dien hoetman 'lemon dleven ,
Of sijn ghesels cap begheven.
Doctr. B. III , vs. 134.

3) Gevolg. So is die mensche in groter glorien ende dent in sijnre
herten eerst op sijnre groter waerclicheit , dan op sine vrome stoutheit ,
dan op sine overvloedighe rijcheit , dan op sijn grote gheselscap dat
hem volghet. D r. V. vf,. Prozast. bl. 154.

4) Huisvrou,w,, echtgenoot.
Laet uw geselschap weten,
Wie dat de lieden zijn, die met u komen eten.
CATS, 1 828, I, 323, b.

Ick klome met veriof mijn lief geselschap halen.
Ibid. I, 335, b.
Geselscap doen. Met iernan,d zijn , hem gunstig , behulpzaam zijn.
Nu biddic Gode onseu here
Dat hi u geselscap doe.
Lane. III , vs. 10081.
Gheselt. 1) Te samen. Somige sijn altoos mitten coninc gh es el t.
Pass. Somerst. 1489 , f°. ccxviij , c.

2) Vermaagschapt.
Ends was in huwelike gheselt
Aen des conincs breeder van Vrauckrike.
Brab. Yeesten IV, vs. 760.

3) In gezelschap gebracht , opgenomen.
Bidden wi denHere alder hereu ,
Dat Hi ons alsoe meets k.eren
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Wt alien fauten ende ghebrekeu ,
Beide die Pape ende die leken ,
Pat wi moeten werden g h e s e I t
Metten glieuen die ghetelt
Selen sijn ter saligher scaren.
Jans Teesteye , vs. 4092.

Gesende. Gevolg , gezelsehap. Bedienden.
Smorgens doe hi den dach sash opgaen ,
Stont op die ridder met sinen gesend e.
Limb. B. IV, vs. 1923.
Hier bi soe seldi met trouwen.
U g h e s en de altoes minnen.
Vaderl. Mus. I, 339, vs. 74.

Gesende. Asnpt. MEYER.
Ghesent. Gezonden. Maskaroen , vs. 268.
Ghesent. Gezind.
So wie die oec na ambacht stoet ,
Ofte daer om woude gheven goet ,
Hem en mochts werden tweet;
Maer die also was g h es ent
Dat hi ambacht hadde onwert,
Die moest ontfaen , was hijs weert.
Jans Teesteye , vs. 1261.

Gesent (Wel). Verstandig.
En es so wel gesent man,
Noch die so wale spreken can ,
lime sonde daer in sine tale
Genoech vergeten , dat wetic wale.
D r.

VERWIJS ,

Die Rose, vs. 2379.

Gezepel. Vloeiing , gevloei.
't Zy daar de Ryn zyn' killen boor
En koom met zacht en stil gez ep el
In 't Retische gebergt hervoor.
OUDAAN ,

Poezy,, II, 312.

Gheset, geset. Verordening , bevel, inzetting , wet.
Nieuwe Oorlogh , nieuwe geruchten ,
Nieuwe Pans, nieuwe g e s et ten,
Nieuwe Heeren , nieuwe Wetten.
E.
Al

%) ace dat Moyses

VISSCHER,

oock , die

Brabb. bl. 121.

late des

heeren wetten
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Daer leerd' in Orebs School zijn heylighe g h es ette n.
HEYNS , Bartas Weken I, 17.

Zie vender HUGO DE GROOT , Christelijke Gesangen, 1652, bl. 138 reg.
1. V. 0.; VONDEL ., door v. L. I, 465, en ibid. II, 29.

Gheset, geset.

Adj. 1) Geacht , gewaardeerd , geschat. IJ Ed. Ita,-

liaensche rijmen quaemen my ter handt, die, door my, eenighen vrunden
tot Amsterdam, by-, ende , van ons alien hoogh g e z e t zijn. HOOFTS
, 425.

Br. door D r . V.

2) Bedaard, kalm, ingetogen.
In voorspoet wees gezet, en lijtsaem in de smert.
CATS, 1828, I, 606, b.

Sy tiert , by blijft g e s e t.
Ibid. I , 160 , b.
Zie nog ibid. I, 313, a.

3) Verstandig.
Bid om een bedgenoot, die op g e s et te reden ,
Niet ads een jonge wulp , in echte komt getreden.
Ibid. I, 258, a.

Geset. Gelegen, liggende.
In die stat te Nazaret ,
Die in Galylee es geset
Rymb. vs. 21080.

Ghesete. 1) Het achtertijf.

mt.

2) Soort van. broek of gordel, om de naaktheid der kampvechters te

bedekken,. Ibid.

Gheseten. Gelegen.
Eens anders daghes sagen si bliken
Ene yoke, daer op was g h e seten
Een stat, die Blandas was geheten.
Fl ends Bl. vs. 1796.

Geseten. Bedaard, kalm, geworden.
Als de gal een weynigh is g e s e ten
CATS, 1828, I, 422, b

De gramschap was gedaen , het bloet terstont gesete n.
Ibid. I , 300 , b.
Maer nadat al het lant was over-hoop gesmeten,
Soo is het hevigh bloet ten lesten eens gesete n.
Ibid. II, 53, a.

Gheseten sijn. Wonen.
Si en ghelijct ghenen wive
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Die bier in den laude g Ii e s e t en si.
Lantsloot , vs. 650.

G-hesetten (Te pointe). Tot bed arcn brengen, doen bedaren.
Rechte also men eeu kiut ,
Dat hem niet en versint ,
Allencskine smeken most,
Alst weent ende gram is ghemoet,
Eerment te pointe can ghesetten.
Lsp. B. II, C. 39 , vs. 87.

G-eschaeckt. B vlebt , volgens
— — — Godin!

V.IN LENNEP.

— noyt geschaeekt.
VONDEL , door v. a. I, 711, vs. 1047.

Gescaden. 1) Benadeelen. , schaden.
Men conde u g h e s c aden niet.
Dr. VERWIJS, Wapene Martijn, bl. 34.

Zie ook

HILDEG.

Ged. bl. 42, vs. 204; Vaderl. Mus. I, 379, vs. 67;

Nun.,Ged. II, 60.
2) Aantasten , verwoesten , to niet brengen.
Daer sack hi onsen Here in viere
In eneu doorne, in dier maniere :
Die down, die daer bernen dochte,
Ende dien dat vier niet ne mochte
Gh es c a d e n, bediet Marien
Die alle tonghen benedyen.
Rymb. vs. 3653.

Ghescaff, gheschaff. Alles wat voorvalt , wat plaats grijpt , dus:
daad , bedrijf,, handeling , drakte , enz. enz. Endo maecten daer sulc
gebraff ende storm tegens den Grave van Loon. Clerk u. I. L. bl. 92.
Ghi vindet selden selck gheschaf 1,
Ten wort ghekeert in schande ende arch.
Mloep. B. III, vs. 800.
Pat hi beter waer verslaghen
Dan te leven in sulken g h e s c h a f f.
Ibid. B. IV , vs. 1680.

Ghescach. Hetzelfde als Ghescaff.
Want die mene man niet en ghetruwet ,
Dat si in doecht floreren mach
Om dat so sondich is tghescac h.
Ibid. B. III, vs. 636.

Gheschach. G eschiedde.
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Daer God zijn zegeu
Uytbreyde in 't plegen
Van d'heylghe dienst die hier g e s ch a c h.
VONDEL , door v. L. 1, 741, vs. 2016.

Gheschachte. Raccd, bedrijf , handeling.
Eert die vrouwen , waerde man,
Ende die sulker konsten niet en can,
Als nyemant huden sdaghes en doet ,
Die werde bedacht in sinen moet ,
Dat hi der vrouw en ere wachte ,
Mit anderen liste elide g h es c ha eh t e.
Mloep. B. II , vs. 3200.

Ghescal. 1) Rumoer,, gerucht, geraas , leven, geschreeuw, , enz.
In die tenten was groet g es c a 1.
Alex. VI, vs. 1040.
Ende sullen so briesschen ende criten ,
Dat dat anxtelike g e s c a 1
Toten hemele clincken sal.
Lsp. B. IV , C. 9 , vs. 21.
Zie ook ibid. B. II, C. 22, vs. 70; en B. II, C. 40, vs. 121 ; CATS,
door Dr. v. VL. I , 588, a, reg. 25.

2) Vreugdgejuich.
Dit g h e s cal ende dit festeren
Sal noch al in tranen keren.
Mloep. B. I, vs. 2071.

3) Twistgerucht.
Sij leefden vredelic solider g h e s c a 1.
Ibid. B. 1V, vs. 974.

4) Gemor.
So danct men der ghemeente al,
Dat si so livelike , sonder g h e s c a 1,
Dienen haren rechten here.
Heim. der Heim. vs. 434.

5) Gesnor.
Scepe , waghene, tente , scrine ,
Spise , dranc, ende ander ghes cal,
Wonnen de Zeelanders al.
MELIS STOKE, B. III, vs. 465.

Wegh van hier met dat g es c a 1.
CATS, 1828, I, 553, c.
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6) !loci), geracht.
So dat aloxnme was ghehoort
Van der niemace dat ghesc al.
Lev. v. St. Am. I , vs. 3155.
So dattie coninc heeft vernomen
batter of ghescal es cornea.
Rymb. vs 20368.

7) Stem , stemgeluid.
Daer isser veel sonder ghetal ,
Ende elkerlijc heeft een ghes cal,
Datmen ter keel mach horen nut ,
Bit ghescal ende dit gheluut
Is wel een wonderlijcke zake.
HILDEG. Ged. bl. 191, vs. 186 en 188.

Ghescal maken. 1) Gewag maken, zich laten verlaiden.
Doe ic ghinc peynsen ende visieren
Vreemde sinnen menighertieren,
Die wel an goeden dichten voeghen ,
Ende die mi tieghens therte droeghen ,
Daer of en maect ic gheen ghescal.
Ibid. bl. 142, vs. 25.
Wat baet dat ic u langhe telle
Of hier of maecte racer ghescal?
Ibid. bl. 203, vs. 322.

2) Openbaren,, ontdekken, verraden. Ibid. bl. 203, vs. 322.
Soe wye van minne maeet ghescal,
Die versmaet vrou Venus bot.
Ibid. bl 137, vs. 84.

3) Met ophef verkondigen.
Jaeop , die werelt maect ghescal,
Ende tyet den vrouwen al,
Dat wi in sonden sneven.
Dr . VERIVIJS Wapene Martijn , bl. 41, vs. 872.
Wach u! seid hi, die groot ghescal
Ende roem m a e c t van clenen weldaden.
Rymb. vs. 25518.

Geschapen.. 1) Bestemd, verordend. Wdb. op
2) Kans hebben , in de termen vallen. Ibid.

HOOFT.

3) Bij machte, in staat zijn. Ibid.
4) Geschikt, strekkende em. Teen quam by voort met een' vend, g e-
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scha ap en, naar zyn gissing, gelds genoegh of to werpen, om, enz.
HOOFT. Ned. Hist. fo . 1158.

5) Vastgesteld , besloten.
En als hy merckte hoe 's volex godloosheyd overlangh
Den Hemel afgeterght had Sions ondergangh ,
Die eenmael vast ghestemt, in 's Heeren toorn verbolghen
Onwederroepelyck g e s c h a p e n was te volghen.
VONDEL, door V. L. II, 81 , vs. 10.

6) Ingericht, toegesteld. Wdb. op noon', bl. 470.
Geschapen (Indien de handel) waar. Indien het den handel mocht

gebeuren of overkornen. Wdb. op

HOOFT.

Ghescapenheit, geschapenheit. Wezen , schepsel.

— — de Godtheit straelt u toe,
Bejegent u alsins in haer geschapenhede n.
VONDEL, door v. L. IX, 487, vs. 525.

Zie verder glossarium van RUUSBR. Tab.
Geschars. Scherts.
Stoeyend op 't onbloedigh veld van Mars,
Verslijt den spaden avond met geschar s.
VONDEL, door v. L. III, 199, vs. 22.

Geschat. Beboet voor het tc mat komen in de stad , na poortsluiting.
Komt hy dan ontrent de poort
Maer een oogenblick te laet,
Dat de klock niet meer

gaet,

Siet , daer staet hy dan verstelt,
En hy moot, om louter gelt,
Tot des sluyters groot gewin ,
Door de poorten dringen in;
Niemant raeckt 'er in de stadt,
Als geschoren en geschat
OATS , door D'. V. vL. I , 588 , a.

Ghesceeden. 1) Scheiden. Si sijn blent ende overmoedich, ende anetreckende die ane hen hanghen, ende curve mach mense van hen g h esceede n. RUUSBR. Tab. II, 222 , reg. '14.
2) Beslissen.
Menne conste g h e s c e d e n openbare
Welc deene partie of dandre ware.
Rymb. vs. 33019.
Ghescheel. Twist,

oneenigheid , tweespalt. Waer bi dat oeck

een ghescheel gheschiecle tusschen die harden van abrams cudclen ende
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loths cudden. Bijb. van 1477. Gen. XIII. lc bidde dat gheen ghesch e el
en si tusschen di ende mi. Ibid. Om tgoscheel ende die plahge. Ibid.
Daniel III, vs. 29.

Ghesceemel, geschemel. 1) Geschemer. MEYER.
2) Geflikker.
Zoo verschijnt hem vanden Hemel
By Sinai t' licht gheschemel
Van des Heeren heerlijcheyt.
VONDEL , door V. L. I, 72, vs. 710.

Ghesceet, gescheet, gesceet. 1) Afscheid.
Als ooze ziele doet ghesceet
Van onzen lechame.
Belg. Mus. III, 449.
Dus sal mi wesen herde leet
Van hen lieden dat gescee t.
Lane. III, vs. 748.

2) Scheiding, verwijdering.
Sint quam di lede dach ,
Bat men maecte tuschen ons een g h e s c h e e t.
Fl. ende Bl. vs. 3111.
Die aermoede maecte een g h e s c e e t
Tusschen hen beiden.
Beatrijs , vs. 425.

3) Bemiddeling.
Die gaet int ghescheet
Gaet in syn leet.
MEIJER, Oude Ned. Spy , M. 67.
Dit orloeghe heeft ghevelt ,
Alsmen haer den twist vertelt ,
Vrouwe redene bi b e s c e d e.
Wapene 1Viartijn, Zutph. HS. Coupl. 57.

4) Uitspraak, beslissing.
Zorobabel seide iu sinen gheseede:
,,Twijf es starkere dan dese bede."
Rymb. 17813.

5) Afstand.
In desen tiden, hordic lien,
Quam Edewaert selve binneu Ghent,
Mids dat hem was gedaen bekent
Van den huweliken voerseit ,
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Ende duchte, dat her of een g h e s c e e t
Van sire aliantse mochte comen.
KAUSLER, Reimchr. vs. 8686.

Ende uaer dat so der weerelt verleet ,
So bleef van werdeu t gh es eeet,
Dat soe dede van beede den landen.
Ibid. vs. 5889.

Gesceet (Een) maken. UiteendrUven, niteenjagen.
Lanceloet volgede hen. mettien ,
Ende tswert al bloet in sine hant,
Daer hi tote .XX. ridders vant
Bi enen scaecspcle ; ende hi quam
Onder hem tornech ende gram,
Ende maecter onder een gesceet.
Lane. II, vs. 18933.

Gesehefte. Bezigheid, zaak. U. W.
Ghesceydenheyt. Oordeel des onderscheids.

Also veer als aen my

ghesceyd enheyt is, also vele bin is ghehoersaem. Steinmen, bl. 81.

Gescheir, geschier. Vaatwerk.
En om met meer behaeghs te nutten spijs en wyn ,
De Vaten brenghen de, en watter meer mocht sijn ,
Van silvere geschei r, uyt Godes tempel komen.
z. HEYNS, Vervolgh van BARTAS Weken, 1628, bil 12.
De vaten brocht men daer ten kon niet anders wesen ,
De schoonheyt des ghescheyrs van yeder Wert ghepresen.
Ibid. hi.. 13.
Hoe schendigh 't Heylighdom zijn guldene geschieren
Most laten tot een roof Chaldeen en Assyrieren.
VONDEL, door V. L. I, 699, vs. 626.

Ghescheyt, geseheid.

4) Afscheid.

So varen sy ten roden monde
Ende maken een vriendelijc gh es chey t.
Mloep. B. II, vs. 1195.
Doe sy te varen was bereyt
Mit horen man, in dat ghescheyt
Sprac hi (haar vader) hoer toe in goeder leeren, enz.
Ibid. B. IV , 'vs. 896.

2) Scheiding.
Mit groten druc ende jammerhede
Wort daer van beyden een ghescheid e.
Ibid. B. I, vs. 1442.
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3) Uitwijzing , beslissing.
Twas een yammerlijc ghescheit,
Dat Yeve ende Adam mosten scheiden
Uten paradijs.
IIILDEG. Ged. bl. 74, vs. 22.

4) Geschil , verdeeldheid.
Soe rijst nijt ende overmoet,
Ende elc partyet mitten siren.
Dan court die logheuaer veninen
Aldaer hi vint alsulck ghescei t.
Ibid. bl. 140, vs. 95.
Die eeu ins anders herte leyt,
Si en hebben onderling gheen gheschei t,
Alle dine is hem beyden ghemeyn ,
Twee herten werden enich eyn.
Mloep. B. I, vs. 265.

5) Grens. Den Rhijn is het oudste gescheyt tusschen de Vriesen en
de oude Betuers ofte Bataviers. VAN BLEYSWYCK, Beschr. van Delft,
— — ghy staet in 't voor-gelit ,

Scheid-paler van miju' groat

Op 't uyterste g eselteid van 't Hofwijcker besitt.
nom Korenbl. I, 368.

Ghesceit doen. Scheiden.
Menich hertze doet dan ghesceit,
Die also minlijc sijn ontspronghen ;
Sceiden es hem tzaen bereit.
Dr. VERWIJS , Bloeml. III, 122, vs. 8.

Ghescelt.

Smadelijke afkeuring , berisping , verwijt.
Nu verstaet , wat ghi horen selt
Van Jacob van Merlant een ghescelt,
Dat hi doet op loghenaren ,
Die saghen dichten ende scareu.
Brab. Yeesten B. II, vs. 4117.

2) Het uitschelden, het uitvaren.
Te hart ontfiac die helle dance,
Met groten gheschelde, Sathanne
Int nederste der hellen doe.
Lsp. B. II, C. 36, vs. 1750.

Gescente. Hoon , beleediging.
God laetse keren sonder g e s cent e.
Limb. B. II, vs. 868.

I,

3.

GHESC.

572
Gheschep. l) Schepsel.

Door Deugdt is van de Beesten
De mensch, Gods e'el g e s c h e p, meest onder-scheyden.
CAMPH. Sticht.-Rymen, 1644, bl. 7.

Ach! Godt,
Ziet op my, uw geschep, dat onder d'harde tacit
Van uwe strenge handt veel jaren heeft gezucht.
Dezelfde 40. ed. 1652,

fn. 67, r°.

2) Het geschapene in het algemeen.
Het schoon G e s c h e p van Hemel en van Aard.
OIMAAN , Poezy, I, bl. 5.

Maar als by , uit de kleene in 't grootre vak der dingeu
't Heelal en diens g e s c h e p, met zyn bespiegelingen
Zich in-laat.
Ibid. II, 106.

3) Maaksel, vorm, gedaante. Eng. »shape".
Ende hiet Noe maken die erke ,
Die wonderlic was van ghewerke;
Hare ghes cep dat was aldus :
Lane was soe .CCC. cubitus , enz.
Rymb. vs. 1119.
Die joncfrouwe heeft so goede seden ,
So goede g h e s c e p e van haren leden ,
Die ogen so scone , die hunt so claer.
Fl. ends Bl, vs. 707.

Ghescepen nae. Ge.vorrnd naar, in de gedaante van.
Sijn hooft was menschelijc , over schoon :
Daer op had hi enen gulden men ,
Ghescepen nae eens hanes cam.
Mloep. B. II, vs. 3131.

Ghescepen (Wel). Goed gemaakt.
Hi gaf haer cleder twee paer :
Blau waest , dat si aen dede daer ,
Wel ghesc ep en int ghevoech.
Beatrijs, vs.

273.

Ghescepen staen. Gesteld zijn.
Die coninc pensde ende sweech al stille
Na dat daer gheschepen stoet,
Dat daer ware

Zie nog ibid. vs. 1233.

stelen goet.
Caer1 ende Eleg. vs. 666,
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Ghescepenesse, gheschepenisse, ghesceppenesse.
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Gedaante

Ranginm es een Bier niet cleine ,
Van herte comen ende van deine ,
Dat men in Norweghen vint ,
Stare ende snel alse die whit.
Bit heeft

paer home , Bats sesse ,

Van wonderliker ghescepeness e,
Nat. Bl. vs. 3395.
Die vierde .vij. daghe sekerlike
Geven ghesceppenesse den kinde.
Der vrouwen Heim. vs. 272.
Zie nog Br. Gheraert, Nat. vs. 694; VELTH. Sp. H. B. HI, Cap. XXXIX ,
vs. 34; Lane. II, vs. 5102; ibid. III, vs. 412; Pass. Wijnt. 1480 f°. I, 6.
Geschept warden. Opgemaakt , begrepen , opgemerkt worden. Wdb.
op HOOFT hi. 470.
Ghescherre. Sehering. EVERAERT SYCERAM van een vertaalde berijming
sprekende , die by op touw wilde setten , zegt in zijn voorbericht : Begort
van dese hope dat mijne noodighe hays-voedencle doeningen tijt louden
gonnen , dit ghescherre soo lanck en bract te weven alst den Poeet
hadde uyt-gegeven , enz. Orlando furioso , hl. 4.
Ghescessen, gescessen. Ophouden, slit houden , tot rust, tot bedaren

komen.
Herte nemmermeer ghenes ,
No gheruste, no g h e s c e s,
Lieghic van enen woerde !
Dr. VERWIJS , Wapene Martijn , hl. 58, vs. 255.
Ghescien. Geschiedenis. Het voorgevallene, het gebeurde.
Floris began sijn ghescien te tellen.
Fl. ende Bl. vs. 3803.
Ende sal hem clagen altemale
Ann gescien.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 892.
Zie ook VELT/1. Sp. H. fo . 268 en MAERL. Sp. H. 40 . ed. I P. II B. X ,
vs. 26.
Ghescien. Overkomen,

beurt vallen , gebeuren.

Mochte mi 'loch de tijt gheseien
Dat is van hare i vriendelije zien
Noch hebben inochte up i tijt.
KAUSLER , Die Rose vs. 2465.

Andere voorbeelden vindt men ibid. vs. 2628: Walew. vs. 8012.
II.

37
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Gheschienlijc sijn. Te beurt vallen.
Eweghen lof sy hem g eschien1 ij c.
SMEKEN , Tspel , enz. vs. 983.

Ghesciente , gesciente. Geschiedenis, levenstoop , gebeurtenis.
Here , nu wetti mine gesciente.
Ferg. naar het HS. vs. 601.
Ende men screef in die Merlijeke historien die g h es ei ente veer den

H, vs. 23.
Gheschiet. 1) Geschiedboek, geschiedrol. Ende hi Bede heui brenghen

eonine. Rijb, van 1477, Esther

,lie historien ende die ghesehieten. Bijb. van 1477, Esther VI, vs. 1,
2) I let gebeurde, hetgeen geschied is.
Symoen seide: ,siet wonder, siet !
Wiste dese meester dat g h e s e i e t,
Wiste hi des wives mesdaet wale,
Hine sonde Met heron hare tale.
Belg. Mus. IV , 267, vs. 88.

Geschiet. Werptuig , geschut, pejl.
Mace door Minerva doen , vlooch ydel haer geschiet,
Ireen Ojc trefte den post, dander der deuren stel , enz.
COORNHERT, 1605, II,

Gheschiet (Wats).

147.

Passim. Wat er ook gebeure, wet er moge1,00/'-

callen , hoe het ook zij.

Geschietsluede. Bemiddelaars, zegsmannen. NIEL Ged. IV, 314.
Geschift. 1) Gescheiden, ontbonclen. U. W. en Willi. op ITOOFT bl. 470.
2) Geschaard, geplaatst, geschikt.
Hy had hun — — — zijd' aau zijde geschif t.
J. DE BRUNE, Jok en crust, 1665, LXVI.

Geschiftheid. Verdeeldheid. U. W.
Gheschicht , ghesoicht. 1) Gewrocht, vervaardigd, geschikt.
Dertech stalene porten ende drie
Sijn bi meestrien in den muur gheschich t.
Fl. ende BI. vs. 2372.
2) Ingericht, bestemd.
Voert sullen wy gheloven meer
Die heilighe kerc ende al hoer leer ,
Baer sy om nutscap syn ghesticht,
Ende tenser salicheit ghesehich t.
ffILDEG. Ged. Id. 160, vs, 964.

Gheschichte , ghesciehte. Pijt.
Edownert sloech op sin visiere,
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Ernie metten selven, alsoe schiere
Quinn glievlogen eels gh es cichte
Neven dooghc , in sijn aensichte ,
Bat hens die hersenen doerran.
Brab. Yeesten, B, VI, vs. 5863.
t)it horen wi noch van Esau lyeu ,
Bat hi nam boghe ende g he s c hic hte,
Ende voer jaghen.
Rymb. vs. 2339.
Geschickelickheyt. Geschiktiwid, deugdelijklwid. Een inensehe wiens
arbeyt in wijsheyt ende in wetenschap , ende in geschickelickie y t is.
St. Bijb. Pred. II, vs. 21. Voorder sigh ick al den arbeyt, ende alle
gesehielilickheyt ties werelis. Ibid. Pred. IV , vs. 4. De 'Mogi eeraar
VAN DER PALM bezigt voer
Handl.

woord voorspoed. Zie D r . DE SAGER Taatk.

44. ; zie editor WATERMAN 'S Ilebreeuwsch Woonlenbod.

Gesehil. 1) Strijd, tweestrijd,zielestrijd , yorwedsstrijd. Wdb. op ROUT.
Mijn Godt , mijn toevlught , uw geboden
Gaen my ter harts in dit ges chi I.
VONDEL, door v. L. III , 814 , vs. 110.
Zie nog ibid. VII, 72.

2) Verschil , onderscheid.
Trouwen tis eels grout g hes chil
1)er mannen ends der vrouwen wil.

Mloep. B. IV , vs. 395.
— — — want tis groet ges ci 1,
Al daert die goede wegen sonde,
Bic der voer scande kiesen
HILDEG. Ged M. 8, vs. 258

3) Twist, oncenigheid, ongenoegen.
Kinder, is heb wel ghehoert
U trouwe gonst , uwen goeden wil,
Had is commer off g h es c hil,
Dat ghi wel wilt mijn hulpe wesen.
Ibid. bl. 24, vs. 232.
Die vrouwe gine maken groot gescill e.
Dr. VERWLTS, X Bocrilen , bl. 3, vs. 53.

4) Oordeelsdort.
Baer verbeide is dat ghescill e.
BLOMM, Oudvl. Ged.

10, vs 615.

Gheschilde. Geschil.
37*
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Dus bled hangende (lit gheschild e.
Brab. Yeesten B. VI, vs. 8929

Geschildert. Opgesmukt , geveinsd. Wdb. op

ITOOFT.

Geschimmer. Glans.
En door henen 't blauw g e s c h i m rn e r.
neve. Korenbl.

221.

Ghescinen. Beschijn.en.
So bedect erdrike clan
Die sonne , dat si niet ghescinen can
Die mane.
Br Gheraert , Nat. vs. 1462.

Ghesehinnesse. Geschiedenis. Iii heft mi ghesegt :tile mine gb e101.
sebinness e. Le v. van Jezus,
Gheseint. Geschanden, onteerd.
Aldus hevet gheweest shut
Bat die derde Claes g It escint
Den Roemschen stoel besat.
Het Boec vander Wraken , HT, vs. 1013

Gheschoeyte, ghescoite. Sehoeisel.
Scone g h e s c o y t e ende goet
Radio, dat gin dicken an doet.
KAUSLER , Die Rose, vs. 2083.

Dese setten al haer doen
Om haer sureoet ende haer caproen ,
Hoe hare g e s c o y t e ten beaten staet.
MAERL, Sp. H. III P. I B. XLII ,

vs. 11.

Ghy suit owe lendene toe Borden , ethic gli esehoeyt e hehben an uwe
voeten. Bijb. van 1477, Exod. XII, vs. 11.
Geschoffelt. Verschoven, weggernimd. Wdb. op

ITOOFT.

Gescoiliert. Zie SCOFFIEREN.
Geschonnen (Op het lijf). Aangevallen. Wilk op

HOOFT.

Gescoirt. Gebroken, een break hebbende.
Ende na desen
Hevet een g e s c o i r t kindt genesen.
SMEKEN, Tspel elm vs. 587.

Geschopt , geschupt. Geslingerd. Wdb. op

HOOFT.

Geseoren , geschoren. 1) Gespannen. Ibid.
2) Besehoren , beseltikt. Wdb. op BREDERO bl. 499
— — — — dat lagh mu hoogh g e s c. horen,
In Godts gLheimraet , eer de weerelt wiert geboren.
VONDEL , door v. T,. X, 173, vs.
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— ick was geluckigh noeh ter tilt,

En waer 't gebleven , en voor ongeluck bevrijt;
Maer anders lagh het in den raet der Goon geschore
Ibid. XI, 534, vs. 569.
Gescoren. Seheuren , bicker?, , doorboien.

—

.1. dyamant,

Den hertsten steen diet men noit vant
Of vinden mochte itt enich lant ,
Ic hebber toe geset mine hant
Dat icken gescoren mochte ;
Maar war is dede of sochte
Dan mochte mi bescieten twint.
Limb. XI , vs. 271.
Want doe die Joden onsen Here doeden wooden , doen wart sijn lichame
gheseoert te vele staden. nuesne. Tab. 1, 253 reg. 20.
Ghescot. 1) Pijlen , spiesen, schictgevaaite.
Bode dat gheseot vloech alse reghen.
MELIS STOKE, B. 11, vs. 785.

Men hadde mettien groten ghescote
Onteert alto mael de rote.
Ibid. vs. 621.
Si hebben g e s cot t e ende speren.
Alex. VIII , vs. 964.

2) Bereik van bet gesehttl.
Tytns sloech sijn gheteld
Binnen den mure met gheweld ,
Buten ghescote van der stede.
Rymb. vs. 31733.

3) Artilterie. Lieden van wapenen elide van gescott en ende andere
lieden van oorloghe. Exc. Chr. van Vlaenderen, P. 161.
Gheschot. Schattilly.
Gheschot. Beschot, aanwas. Ibid.
Ghescot. Sehoeiset. Doe le u senclde achter Lunde, smiler sat: ende
sonder scherpe ende sonder ghesebotte, wat gebrae. Lev. van Jez.
bl. 207.
Zie ook ibid. hl. 46.
Ghescouden. Door hect water broeien o/ brander?.
Nieuwe pot onthout langhe
Die roke , die hi hevet ontfanghen,
Ghiet mer eerst olyc inne,
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Hi blijfter langhe vet at binnen ;
Men inachene manmer so g it escooden,
Mine sal der vetheit Met behouden.
KAUSLF:lt, Dc bone van seden , vs. 439.

Ghescouwe. Het aanschouwen.
ende sach
Een scone vrouwe badcu
In haren hot, met goeden staden,
Dace si vri. waende sijn die vrouwe,
Jegiten ails oghen ghesconwe,
Sunder hare joncwive, die dare
Te dices qjt, waren 'nit hare.
Lsp. B. 1 , C. 46, vs. 44.

Geschouwen. Deelw. Beschouwd. Wdb. op

11001,T.

Geschouwen. Werkw. Zien, ontwaven, te zien krUgen, vinden.
Maur sine condeu van haren ghetronwen
Niemen wider hem ghescou wen,
Want de vlo daer hi waende ontgaen.
Rymb. vs. 34048.
In can gescouw en
Riddere ghenen, die u betaemt,
No dien gi to manne nacint.
Ferg. naar het HS% vs. 5060.

Geserofte, gescrifte. Schets, afbeetaing, teekening, schildePing
Die coninc was van lettercn so vroet ,
Dat hi dat g c s c r et t e wel verstoet.
Lane. IV, vs. 2520.

Zie nog Lane. III, vs. 25451.
Gheserey. 1) Geroep. Wdb. op

HOOFT.

2) Gekwecl.
Die soete tiit , die code mey,
Der vogelen sane ende hare g h e s c r e y
En doet mi niet dit dicht volmaken , enz.
Limb. VI, vs. 2.
Daeronder si willen rasten in desen coelen Meie,
Endo verniewen haer ghesanc ends haer ghescrei e.
Dr. VERWIJ s, Bloeml. HI, 118, vs. 6.

3) Weeklaeht. 0 Godt hoort inijn gesehre y. St.-13ijb. Ps. LX1, vs. 2.
Die sijn ooren stopt voor het gesehrey des sermon , die sal oock roepen ,
ende niet verhoort worden. Syr, XXI , vs. 13.
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Ghescricht. Geschrilt, schrift, hand.
Doe procvedi hem overwaur
Met ghescrichte harde cher ,
So dat sijn rad daer wart gedaen.
MAERL. Sp. II. 1 P. VII B. XLIII, vs.

28.

Ghene brief hi wart vonden
Ende ghedregen ten selven stonden
Vorden keyser ende ghelescn.
Verraden !" riepen si elle met desen,
Bode men sochtene weder code vort,
Vie gedicht hadde sulke mort.
Men sach die hant ende dat geserichte:
Doe wart men geware lichte, eon.
Ibid. III P. II B. XVII, vs.
Zie ook Miocp , B. I, vs. 3257. In NIJII. God, I, 386, konit de spelling

sgescrieicht" voor.

Ghescriven. 1) Schrijven.
Hoe .soudemen peter brieve g e s c r i v e n.
HILDEG. Ged. bl. 8, vs. 180.

2) Beschrijven, vermelden.
Och hoe menich isser 'loch
Gliebleven inden selven troth,
Die is niet al ghescriven en can.
Mloep. B. I1, vs. 1133, var.
Mi hevet Reinaert , dat relic dier ,
So vele to lede gedaen ,
lc weet wel , al solider waen ,
Ware alt laken perkement ,
Dat men maket nu to Ghent ,
Ione ghescreeft niet daer an.
Rein. door Dr, JONCKBL. Vs. 93.
Zie voider Ryrnb. vs. 11683; Sans Teesteye , vs. 1473.

Ghescut. 1) Door kracht voortgewori .te,t lichamen , zoo ils vijlen ,
spietsen, steenen, enz. Doe hi mit enen g h esc u t t e gheslaglien wort
ende hem ghebeden wert , dat hi hem woude laton binden , theta dat
ghescut wtgliesneden waer , want mit enen alten lichten beroeren
inocht hi den (loot behalon. Spiegh. der Volcomenheit , DS. 1419 , 161.
histrumenten daermen steenen mode schiet ofte werpt, ende die vullen
sy met allerande ghescutte n. VAN vAERNEwucK. , Dist. van Belgis.
1574 fo. 100, b.
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2) Ook als straten kornt dit woord, in eene figuurlijke beteekenis , voor.
Dat gheschnt van sridders oghen
Bracht die vrouwe in lieflic doghen,
1\41oep. B. I, vs. 35].
T g e s e tt t , dat nut sinen oghen
Iu hairre herten gram ghevloghen.
Ibid. B. II, vs. 1415.

Ghesibbe. Maagschap , verwantschap. KiL. en
Ghesibben. Vermaagschapt worden.

MEYER.

MEYER.

Ghesibschap. Verwantsehap. Ibid.
Gezielt. Bezielcl.
De zyde stoffen , die gezielt zijn van uw naeld.
VONDEL , door V. L. II, 210.

Ziet hier een klomp g e z i el t nae 's Hemels beeldenissen.
Ibid. II, 23, vs. I.

Gezien. Een goed aanzien hebbende. U. W.
Ghesien, gezien. Sehoon, aangenaam , sierlijk, goed, wat in, trek
is. Wdb. op

BREUER°.

Ghesien. Begriken , besnerken.
Wie hi is en can in ghesien,
Ofte wat mids hem sal gheschien.
Lsp. B. II, C. 24, vs. 113.
Dit dier bediet oppenbare
Den onghevallighen sondarc,
Die wel ghevroet ende ghesiet,
Dat hem naect lane verdriet
Van den viant.
Nat. Bl. hi. 434 , vs. 67.

Geziener. Beter,, geschikter. Wdb. op noorr.
GESEGIC.
Gezich. Gezag.
Gezight. 1) Inzien, inzicht. U. W.

2) Oogteenk. Wdb. op IIOOFT.
3) Doel, vooruitzieht. Ibid.
Gezight (Een) geven. Zich toonen , eene barre , strenge houding
aunnernen. Ibid.
Ghesijn. Geweest.
Nero — —
Die .1110. daghe ende )111 jaer
Keyser hadde g hes ij n.
Rymb. vs. :30518.
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581

Ouse Here stont daer in dire gelike ,
Alse ocht eem feet hadde g e s ij n.
Alex. IV , vs. 484.

Ghesijn , ghezijn. IVezen of zijn.

Of ymmers (latter gheene rechte

noch wesentlicke transsubstanciatie cede veranderinge des broots in het
Ware lichaem onses Woven Jesti Christi condo g 11 e z ij n. MARNIX Bienkorf , 1569 , bl. 21. r o . Hoe soude by een eeuwich Priester connen ghez ij n.
MARNIX , Byen-corf, 1645 , bl. 63.

Ghesijn. Gezin, dicnslbaren.

Baer is oec een reefter (ler waerliker

luden ende leker luden, ende des g 11 e s,ij n s . D r. v. Nit,. Prozast. M. 74.

Ghesymel Het langzaam en laf sprehen, dat tub wed tens zemelknoo pen noemen. Wdb. op

Ghesinde. 1)

BREDERO.

Oorspronkelijk reisgezelsehap, later, bij uitbreiding :

gevolg, stout, dienstdoenden, huisgezin.
Met sconce ghesin de hestont hi de vaert
Te Constantinople waert.
Limb. IV , vs. 291.
Wildi mi leiden , daer ic sal
U ghesinde vinden
Ibid. B. II, vs. 304.

It
VIII , vs. 818 ; BALEN, Beschr. van

Meer voorbeelden vindt men in ibid. B. V, vs. 815; VELTHEM , Sp.
P. 4 , reg. 11 , v. 0. ; MELTS STOKE, B.

Dordr. hi. 500; St. Bijb. Gen. XXVI , vs. 14.
2) Ho/stout, ridderlUke omgeving.
Doen Elegast die ridder goet
Quam in des conincs sale ,
Nu moochdi horen sine tale,
Hi seide: ,god hoede dit g h e s i n d e,
Den coninc ende dat is hier vinde."
Caerl ende El. vs. 1174.

3) Geslacht, yolk.
Entie coninc die verminde
Eene vinden heidinen gesinde
Die Engistus dochter was.
MAERL. Sp. H. V. ed. III P. V B. VIII, vs. 44.

Gesinnen , gesynnen.

1) Gunstig , genegen zijn, beminnen.

Een edel vrou, van doechden rijck ,
Die van Cleermont was gravinne ,
Van vormen schoon, van sueten since,
Iladde so g h e s i n t den yeomen man
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Om rechte doecht die dace lads an ,
Dat zij last int horte ghecreech
Dat zij duechdentlijcke versweech.
Mloep. B. 11, vs. 841.
In ganser liefden cede stedicheit
Had sy enen eerbaren man g h e s i n t.
Ibid. vs. 3305.

Zie nog ibid. B. III, vs. 176.

2) Begeeren. Elide also als getrouwe lude sculdich zijii to doen code.
van recht doen sullen hoeren here, ende onse here voirs. ende sijne erfgen.
die borch , mit alien hoeren toebehoeren , als voirs. is, leveren , hantreicken ende oepenen sullen , tot alien tijden wanner ende woo dick dat
hijs off siren crfgen. , off yemant van hoere wegen , p oet hebben off to
orlogen te doen hebben ende des gesynne n. Nan. Ged. 1, 445.

3) Verzoeken , vriendelijk vorcleren. Als den voorghenger ter onschout
ghewesen is, wil hem die Clegher,, actor, niet verlaten, soo sal by den Richtee ghesinnen der Heylighen ende een stever, ende als hem die Richter
den ghegonnen heeft, soo sal die stever dan den Richter g h e s i n n e
eenen vonnisse. Kostumen der Stad Grave, Cap. VII, Art. 2.
Zie ook

Ged. II, 111 en Belg. Mud. V, 433, waar WILLEMS dit

wooed verklaart door : »nalatig verklaren."

4) Goeddunken. In den irsten is gededinct, ende overdragen dat Withem vurscr. ons hid onsen lande te stiier ende to hulpen , sijn stat Wachtendonch , ons tot onsen gesynnen, openen ende ijndoin sail. NUM
Ged. IV, 72.

Ghesinnich, ghesinneeh. Verstandig.
Waerdi ghesinnich ende vroet ,
Ghi lout hem toter eerden nighen.
Home Belg. VI, 132.

Ghesinnichlijc, ghesinnechlijc. Welbedaeht , wijselijk.
Nu gheeft mi raet op dese sake,

Gesirl neehl ij c met soeter sprake ,
Antwerde Polexina enz.
Troj. Oozing , vs. 5011.
Ic rade elken , soe wie hi si ,
Bat hi om een clein ougheval
Niet te sere ontsien en sal ,
Noch om een goet gheval te hoeghe
Hem verheffen , maar gliedoeghe
Ghesinneelike lief ende lest.
Ibid. vs. 582.
Zie nog Limb. B. VI, vs. 4196.
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Ghesinnight. Gezind. Wdb. op

BREUER°

bl. 499.

Gesinnight ecnigh pad to schepe in to slaem
STARTER , door Dr. v. VL. bl. 365.

Ghesint. Gezonden. Dat lam hadde .vij. hoerne ende .vij. oegen, dat
sijn sprect hi, die .vij. geeste Goods, die gesint sijn al erterike dore.
RUUSBR.

Tab. I, 155, reg. 6.
Nu heat die Hertoge van Sassen g e s i n t
An Itidsardc den Conine , ende dorm bekint
Alle dose saken clone ende groet.
VELTII.

Sp. II. f°. 92.

Ghesissen, ghechissen, ghescessen. Ophouden , eindigen.,
Dat is scone was, dats scade ,
Endo dat mi bi millncll rade
Soo vromen riddre word to quisto
Ende sine dart son g h e s i s t c.
Limb. B. VI , vs 1906.

2) Doen bedaren, lot bedaren brengen.
" Si sprat : ” In kern nemmermeer
In hebbe mijn kint ghesien eer :"

Nieman en constse ghechis se n.
Lsp. B. III, C. 3 , vs. 761.

3) Bedaren, tot rust komen.
Herte nemmermeer ghenes,
No geruste no g h e s c e s,
Lieghic van enen woerde!
D r . VERWIJS Wapene Martijn, bl. 58, vs. 255.

Gesitten. Tot bedaren, tot rust komen.
Groet wait gesit met clenen regene.
Ferg. vs. 1331.
De gramschap was gedaen , het bloet terstont g e s e t e n.
CATS, Houwelick , 1726 , bl. 101 , a.

Zie ouk Verslagen en Berichten 4844, bl. 46.
Gheslaen. 1) Staan, nedervellen.
So quam dinghel, mids Gods wille,
Ende hilt dat zwaert a1 stille ,
So dat hi Met en conste g h e s l a e
Lap. B. I, C. 37, vs. 27.

Men sloecht al dat men g It eslaen
Rymb. vs. 29651.

2) Trellen, bereiken.

GHESL. —GESLE.
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Doe sack hi neder na die aerde
Doe dochte hem dat hi stout so hoghe ,
Men hadde niet met enen boghe
Vander aerde connen g he s l a e
Tote daer Walewein was ghestacti.

Walew. vs. 661.
Geslach van handen. Ilet slaan met de harden als teehen ran
wanhoop.
Men hoort daer Met dan carmen ,
Groot gliescrei , g hes I ac h van handen.
Lsp. B. I , C. 13 , vs. 9.
Ende tgrote g h e al ach van handen,
Ende tghecrijsch van tanden ,
Ende men ighe stemme van wee,
Diemen daer Snort.
Ibid. vs. 95.

Geslagen. 1) Gebaand, bereden.
So dat si in een bosch quamen

Dar si enen geslagenen wech vernamen.
Lane. II, vs. 22585.

2) Door erne beroerte getroffen. Pastoer van Veenbuysen , die alsnu oudt
ende gestagen es. Inf. bl. 130.
3) Geslacht. Wdb. op 1100FT.
Geslachtich. Quid ? Oorspronkelijk?
Legt dien berch dan voor de stadt , soo moet heur Zeevaart sneven ,
Nephtunus dit gehoort hebbende , spoede hem jachtich
Na Sceriam , daar zijn de Pheacensers g eslach tic h.
COORNIIERT , Odyss. 11, 1605 , bl. 6.

Geslagen. Spoorstags aangereden.
Alexander quam gesleg en
Harde lichtelike daer iegen.
Alex. IX, vs. 335.

Ghesleghen (Paden). Door been en meer toopen paden genzaakt.
Dor mien keer van enen woude
Quam hi ghelopen in ere woestine,
Daer Reinaert hadde die p a dc sine
G h e s l e g h en crom elide menichfoude ,
Also als hi uten woude
Hadde ghelopen om sijn bejach.
Rein. door D r . JONCR/314 . vs. 505.
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Gesleten. .Afgenomen, geslonken, verminderd. Wdb. op IIOOFT, ook
op hi. 470.
Gheslieht. 1) Gelejk, glad, effen geniaakt.
De straffe zee geslicht, gemaeckt tot effen paden.
z.

ITEYNS ,

vervolgh van Bartas Weken ,

129.

2) Vereffend, afgedaan. TIekeninggen — — — to zamen gherekent ende
glieslic h t. Ged. IT, 49. Alre saken, die hij ens — — — mysdaen mochte hebben , guetlich mit ons ge s l i eh t ende verleken is. Ibid.
IV, 124.
Gesloten. Beslolen. Dus ben ic g e s 1 o t e n hem myn Dochter
gheven. P.

Lori,

Ghesmaken.

Apollonius , 1617, bl. 70, v°.

Ondervinden en ondergaan.
O edele miune , wanneer seldi
Volcomelike comer in mi
Of dat ic uwes g h e s m a k e yet !
Lsp. B.

Cap. 21 , vs. 95.

Overwaer segghic u, dat selke van denglienen die hier staen , en scion
der duet niet g 11 es ni a k e n. Lev. van Jeans, bl. 109.
2) Proeven. Ende also die linshere g h e in a- k 11 e dis wyns. Lev. van
Jews, hi. 51.
.1. ridder nam, tien selven stonden ,
.T. sponge up .j. riet ghebonden ,
Ende ysopen viii van aysine ,
Eade gaf hem van snlken venine.
Teerst dat hijt g he sm a e e t e iu den monde ,
Doe seidi , tier selver stonde
,Nu es het vervnllet al."
Rymb. vs. 26599.
Ghesmet. Gesmeed.
In al Israel , ic wille glut wet ,
Ne was gheen iser ghesme t.
Ibid. vs. 8900.
Ghesmide, ghesmyde, ghesmijde, ghesmije, ghesmy, ghesmijd..
1) Tool, sieraad, opschik.
Daer suldi vinden menich g h e s m i d e
Van gonde , rikelije ende scone.
Rein. door Dr.

JONCTUIL. vs.

2590.

Ende ick narn de kroone die op sijn hooft was, ende het arm g e s in ij d e ,
dat aen sijnen arm was. St. Bijb. IL Sam. I, vs. 10.
De Koningin uw Bruydt —
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Die klaer van goude gaet , en in al haer g e s m y'
Van fijnen goude blinckt.
Stichtel. Rymen , 1652 ,

131.

38.

2) Paarden- of zadeltuig , optooisel der paarden.
Goode ors met dieren g h c s in i d e
Fl. ende Bl. vs. 1423.
Eeu paert droech

vergult ghesmid e.
Esop. Fab. XLIV.

TTi

spranc vollijc in dat g e s m i d e.
Ferg. Haar het 1IS. vs. 1541.

Gesmijdigh. Lenig; buigzaam, zacht, rekbaar.

MEYER. U. W..

hot gout, al wort 'et out, blijft editor even net,
B1011 Miter even run; en zijn g e s iu ij d i g h boygen
Kan even onse vrouw ten vollen overtnygen, enz.
CATS, door D r. v. VI, I, 410,

Ghesmouten. Gesmolten.
Wallende gond gheamon ten vele
Was daer ghegoten in sine kelc.
Rymb. vs. 20543.

Ghesnerff. Gedruis, geratel, gerommel.
Juppiter van boven deed oock eon donder varen ,
Ulysses wijs , geduldich, was blyde vant g h esnerf f.
COORNHERT , Odyss. 1605 , II, 139.

Gesnor. Verachtelyke menigte. U. W.
Gesoech, ghesouch, ghesoech. 1) Gehijg, adongeblaas van Ilermoeidheid.
Hoe men daer stac , hoe men daer slouch ,
Hoe groot die jacht was ent ghesouch.
Walewein , vs. 10617.
Sciere achterhaeldi den man
Die daer sinen bake droech :
Van laste maecti greet g h e s o e c h.
Belg. Mus. X, 72, vs. 106.

2) Windgeblaas, tocht, trekking.

Hoogd. »zug , zugwind."

Doe quam daer groet wint ende g e s o e c h.
Lane. II , vs. 3899.

Gesoent. Verzoend. PL.
Gezogen, gezoogen. Getrokken, aangetrokken. Wdb. op
Gesocht. Verzacht, veritaauwd, kalmer geworden.

ITOOFT.

Hem was sijn evelmoet g e s o c h t.
VERWIJS, Die Rose, vs. 14172.
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Ghesommen. Opsommen , optellen.
Daer waren prayelc ende colommen
So vele , hen can niemen g h e s o m m e
Rymb. vs. 31378.

Ghesonde. 4) Gezondheid. Passim.
2) Welzijn.
Dit was om uwe ges o n d e gedaen.
Alex. IX , vs. 718.

Ghesonden. Vaartvel zeggen. Als hi dusdanighe berispinghe ghebrunct
hadde teghen hem seiven code verstaen hadde hoe iammerlijc hi onder
die voet ghetreden waer,, ghesonde hi die broeders ende myt coca
haestigen loep gaf hi hem weder terstont in die woestine. Vaderboec,
1480, P. 17, Mer als een yghelicken by is dat eynde sijns levens

in

alien manieren voerwetende ende condich makende sinen anderen breeders;
ende hem ghesondende gaet hi daer toe leggen ende geeft wt blideliken sinen gheest. Ibid. P. 62, a, aangehaald in Huydee. Proeve , III,
hi. 329.

Ghesondieheit. Gezondheid.
Ende baden dat hi hem in hare lede
Verleende bate ende g hes o ndi ched e.
AUSLER,

Reimchr.

vs.

591.

Ghesonghen. Voorspeld.
Weet ghy niet , vader , wat Apollo heeft g h e s o a g It e
Dat Troyen nemmermeer zal gaen in slaverny,,
Indien Achilles daer niet teghenwoordich zy.
I-WORTS

Ged. door LsExaswrz , I1, 68.

Gliesonken. Stank.
bits die scepenesse , nu mere
Dat sijn lijf si hert ende sterc ,
Wel ghesonken langhe siden , enz.
Nat. BI. bl. 118 , vs. 1622.

Gesonniehlike.

Hetzelfde als

Gesinniehlije,

dus met zinnen , wet-

bedacht, wijselijk.
Mint altoes gesonniehlike.
D r.

VERWIJS,

Die Rose, vs. 12077.

De variant heeft ghesinnelik e.
Gezont. Door zonnegloecl gerijpt. Wdb. op HOOFT.
Ghesont. 4) Onbeschadigd , ongesehonden, ongedeer(i.
Felix hilt Panhi se gevaeu,
Rude daer men geselen sonde ende slaen
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Sonder wet al openbare ,
Vragedi oft gheorlovet ware,
Datmen van Rome der stat
Eenen portre moeste doen dat?
Omme (lit wort bleef hi tien stonden ,
Aldaer hi stout vaste ghebonden ,
Onghegeselt ende g h e son t.
MAERL. Sp. H. 4.. ed. I

P,

VIII

B. vs. 9.

2) Welgemoed, nroolijk, levreden.
En Sidi niet al gh es on t?
Ende hebt wel tier hondert pont ,
Eude tgereide daer ghi om ghinct.
Caerl. elide Eleg. vs. 954.
.A ugustus die sprat hovescelike :
Wes geson -t code nem dijn rike ;
Want wine haten noch ons onthoget
Niemens vrornecheit noch doget."
MAERL. Sp.

4 0 . ed. I P. VI B. XXIII, vs 34.

Gezont werden. Van den dood in het leven Iter4eld worden.
Eens sat soe in hare close
Ende hoorde weenen achter huse ,
Ende soe vragede wat daer ware.
Doe so brochtmen hare mare ,
Datter doot ware der zuster one ,
Die jonc ware ende harde clone.
Soe bat dat men hare brochte
Den doden , somen eerst mochte ,
Heimelike in hare celle.
Soe bat Gode , die brae de hello
Voer die zuster daer ter stout ,
Ende soe wart to haul gheso
MAERL. Sp. H. 4 . . ed.

III P. VI B.

Ghesonthe. Gezondlteid. Gheene ponden

XXXVIII, vs. '72.

vans" ghesonth e. MEIJER ,

Oude Nederl. Spr., bl. 94.
Geaoorteert. Verheugd , ingenomen ,

zijn gelnk. Wdb. op

IlOOFT.

Gespaer. Sparende.
Iii trac syn swert eude voer bat user,
Dies hi iegen die Grieken was g e s p a e r.
Alex.

vs. 189.

De beteekenis is, dat hij, Philotas, de Grieken spaarde, urn zijne kraaht
tegen anderen nan to wenden.
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Ghespan , gespan. 1) Spanning.
Ben hoogh , die Mint met omgekeert gespan
Zijn meester wont.
VONTIEL ,

door

V.

L. VII, 393, vs. 172.

2) Vereeniging , sainenspanning, verbintenis. IT.

W.

Van nwen vrienden wordi versmaet ,
Die mit u hilden groot ghespa
namEo. Ged. bi. 64 , vs. 240.
Zie nog Drab. Yeesten , VI, vs. 2977 ; Vaderl. Mits. I , 336.

3) Menigte yolks, door de zelfde plichten, alspeaken
verbonden , bende.

of

bedoelingen

Te Cassele lath occ een gespan
Wel tote X Vra man.
VELTII.

Sp. IT. fo. 272.

4) SiePaden , toiletzaken , lot een stet behoo pende, optooisel.
Met alle vreemt g e span — — —
naer start het (Inure pant voor yeder een to proncken.
CATS,

1828, I, 205, b.

Ick sal wiljn nick gespan gaen leggen nytter haul.
Ibid. II, 85, a.

5) Garneeysel.
Een hoghe ghehorne maghet rike
Saghic sitten , verweendelike
Ghesiert , in hare kemenade ,
Met dieren costelikeu gbewade;
Fluwelen clederen hadsi an ,
Op den roe stout cen ghespan,
Met meneghen stene , diere code scone.
Belg. Mus. VIII, 96, vs. 6.
Hoe de hoer WILLEMS dit g h e sp an voor eon selmentnake.rs

spanrien/

kon aanzien , is mij onbegrijpelijk.

6) Net

OM

eenig leveed voorwe pp er to lokken.

De Vos eon aster

op eon boomtak ziende zitten, wilde hem door sc. -1)000e woorden naar Item
toelokken , urn 11010 aan to grUpen en to verslinden , en 5.0i114,
" Ghi suit mi vinden vol van trouwen ,
In alien stacken , Bede in desen ,
Des moechdi solider twivel wesen."
Dos maecti vast hoer gespa n.
Belg. Mas. VI, 416 , vs. 159.
In de gedichten van IIII,DEGAERSBERM komt op blz. 34 bet zelfde verII.

38
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haal voor,, met eene kleine verandering in den laatsten regal, waardoor
ghesp an door afsprank, verbond , vereeniginy han verklaard worden.
7) Uitspansel.
Shemels ghespa n.
COORNH. Odyss. 1606, I , 71 , rn.

Gespang. Stel van gouden gespen , haken en (Indere sieraden.
Een wijf van sotte waen , of eygen sueht gestekeu ,
En wenseht geeu liever dingh , als wel te zijn bekeken ,

Doch meest als haer gespang, haer kleet en rijek gewaet
Fen ander,, diese kent , in kost te boven gaet.
CATS, door Dr . v. Va. 1, 310, a.

Ghespar, gespar, ghesper. Vijandig.
Mi ware leet ware is gespar
Tegen hen.
Lane. III, vs. 22308.
Na Hayoch so quam Sangar ,
Die wart up enen tijt gespar
Tegen die van Philistee.
MAERL. Sp. H. I P. TI B.

, vs. 58.

Doe ward hi eerst an hem g h e s p e r.
Rymb. vs. 20686.

Zie nog Lane. H, vs. 17147 en GRIMM' S Gr. ed. 9840, I, 267.
met legew:in annvangen.
Ghespar werden. Niel ingenomen
Au sine jeeste werdic g he s p a r.
Rymb. vs. 16642.

Ghesparen. Zieh ergens van onlhouden, 7ieb ophouden, dralen,
toeven.
Die gliene die hoer vyanden waren ,
Eu wondens laugher niet ghespare n.
Mloep. B. [V , vs. 1462.

Gesparighlijcken. Spaarzaam.
Ziet hoe den Philosooph' her aeude Tafel dut ,
En den gezouden Wiju gesparighl ij eken nut.
VONDEL , door v. L. I. 230.

Ghespeerte. Spook, spooksel.
Die jongeliuge entie maegde
Die ghiugen te blasen opetibare,
Als oft .j. ghespeerte ware,
En video, daer si ghiugeu, doot.
Rymb. vs. 32662.
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Gospel. Gevecht, strijd. W(11). op
Ghespele. Speetnoot, vertroutude.
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HOOFT.

Si was ooc so wel haer ghespele,
Dat dene der ander niet en hal,
Si en seide haer dat si wiste al.
Fl. ende Bl. vs. 2972.

Ghespelne.

Iietzelfde ale

Ghespele.

.Vij. maectiden die liner g h e-

s p 1 nnen waren. Pass. Somerst. 1489, tb . cxciij , c.

Gespens. Spook.

Ten is Been gespoock nod, gespens, timer de

p ant Godes. St. Bijb. Dan. V, Kantt. 74.
lie voor meer voorbeelden D r. DE JAGERS , Latere Verseb. bl. 249.

Ghespent. Gespeend.
Ende doe soe tkint hadde ghespent,
So heeft soot to hove ghesent.
Rymb. vs. 3513.

Ghespeuren. Bespeuren, bemerken.

Duff zy de kracht Godts ende

zyne goede glienegentheydt tot den menschen alderineest in konden g h eSpeure

MARNIX Byencorf, 1645 , bl. 161 ,

Gespitst. Gescherpt, gewapend.
Ghesplet. Gespleten.

Wdb. op HOOFT.

(led verboot hem in der jcesten
Tetene alrande beesten
Die de voete hadden geheel ,

Sine waren ghesplet in

deel.

Rymb. vs. 5338.

Ghespleten wt alien sorghen. Van cdte 707Weil verwijcierd. Jans
Teesteye , vs. 2212.

Gesplinter. Gespleten.
Si scoters vier dat gerne ontstac,
Met vlieken die gesplinter waren,
Die elincten alse gespanneu snaren
Baer si an de wande vlogen.
VELTII. Sp. H. N. 238.

Gesplitst. Verdeeld, niet van het zelfde yevoelett. Wdb. op HOOFT.
Ghesplitstert. Met gespleten staart.
Van witten zilvre was siin scilt ,
Daer voert in die ridder wert,
Van kelen eeneu leeu gesplitstert.
Limb. IV , vs. 1906,

Ghespoeden. Gebeuren, overkomen.
38°
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Ghi selt met beschedenhedeu
Overpeinsen wat ghi hebt leden
Ende wat a hier na mach g hespoede n.
Lsp. B. III, C. 3 , vs. 871.

Ghespoock , gespoock. Verschijning.
Doe bedacht Pallas ecnen raet tot haerder vromen ,
Sy maecte con g h es poo c k in een vrouweu schijne ,
Tphthima genaemt.
Odyss. 1606 , T , 29, ro.

COORNFL

Seynt my Proserpina dit gh es p o o c k e dos jaeldich
Om rutin lest to meeren en nook swaerder to done suchten
Ibid. I, 72 r°.

Gesporen.

1) Nasporen.

2) Bespeuren , beinerken, ontdekken.
Mettien g e s p o r di inden sant
Versce voetslage altehant.
Lane. III, vs. 13776.

Gespouwen. Verdeeld, oneenig.

Wc1b. op MOM.

Tek sie de vorsten al gespouw en en verbolgen ,
De volcken van een' stam malkanderen vervolgen.
door

VONDEL ,

V. L.

If, 387, vs. 363.

Men draegh hem hover op 't gesponw en Nederland .
Eer by een stuck geschnts voor slot of vesting plant.
Ibid. bl. 611, vs. 271.

Ghespraeytheit. Verstrooiing.

Ende si sijn weder vergadert vander

ghespraeytheit, doer si in gheseheiden waren. Rib. van 1477 .
Judith, Cap. V.
Gespraek. Samenspraak, yes/trek ., reden , woord. Philostrates in het
leven van Apollonius Tyaneus doet Thespion, een overste der sehoolsophisten, in sijn gesprak e van de rechtvaerdigheyd aides spreee.ken : ens.
VONDEL , clear V. L. II, 347.

Bidt by u to beyden , tot dat de sonne gaet dalen
So wort n g es pr a ec, o Coninginne ooe min vernomen.
COORNIT.

Odyss. 1605,

80.

Ghesprake. Sproakzaam, to woord staande, beleefd.
Wes den lieden al gh es pr a k e.
KAUSLER ,

De bone van seder , vs. 944.

Ghesprakieh. Tletzelfde.
Dat viehte , slat hi hovesch si
G hes pr al( ich, goedertiere der bi ,
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Dat sine herb ende sine worde
Bede sijn van enen acorde.
Heim. der Heim. vs. 1794.

Ghespreetheit. Versppciding , verstrooiing.

Vergader onse g h e-

sp y eethei t, Bijb. van 1477, II Maccab. 1, vs. 27.

Gespreit. Verspreid.

Ende men seyden clatter vianden alsoe veel

wares als Cm elide XX1I m , behalven die in Ilollant over al gespreit
waren. Cost Chr. achter De Clerk u. 1. L. bl. 223.

Gesprek. Onderhandeling. Wdb. op HOOFT. Ook op bl. 470 ahlaar.
Ghesprekelt. Gespihkeld. G11 es p r e k el t of mit vleeken. Bijb. van
1477. Gen. XXX , vs. 35.

Ghespruten. Vooetspruiten.
— — — vreemde minor — —
Baer sonde of scande uut can ghespr ute
Ged. hi. 155, vs. 219.

Ghespu. Gespuis.
Dat u ghenaedc soet al 'het ghespu verniele.
HARIRTYN, Ged. door SCIIRANT , bl. 100.

Ghespuinghe. Uilbraaksel, uitspuwsel. Want alle tafelen syn vervolt
mit ghespuingh e. Bijb. van 1477, Jesaia XXVIII vs. 8.

Gestaakt. Nict gedaan, achterwegc gelaten. Wdb. op n0017.
Gestaen. 1) Zich aansprakclijk stellen, waarbolven. Endo weert
saeckc dat u off emandt van onsen luyden (lair all' cynich hinder oil' to
kort gnome, dat wy hues des gestaen sullen. NIJII. Ged. , 57.
Zie nog ibid , bl. 288.

2) &stand zijn.
Here Walewein , ja ghi, al u leven
Moeliti wel draghen tgoede swaert ;
Ende seker sijn ende onvervaert,
Indian dat ict jou gave bedect,
Up wat mantic, daer ghijt up teed.,
Diene mochte vor jou niet g 11 estae
Walew. vs. 3277.
Een vier sal roman, solider waen ,
Daer niet voren ghestaen ne mach
Pat went die leste domesdach.
Rymb. vs. 1291.
Zie. nog Ferg. vs. 2441 ; Lane. II, vs. 24943 en vs. 32036 ; Alex. IX,
vs. 94.

3) In stand blfiven, in level?, blijven, voortdaren.
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In deser wijsheit hem verbaerde
Die redene, dat in ghere wise
Die lechame, sonder dra p e elide seise,
Van den mensce ne mach g h c s t a e n.
Heim. der Heim. vs. 881.
Mocht ic hi miner live al doch
Een torte wile gest ae n,
Daris mochte, sonder waen ,
Met sinen lieden vlien ander wegen.
Alex. 11, vs. 514.

"Lie vender Lsp. B. 11, C. 24, vs. 126.

4) Staan.
lane mach sitten no g hes tae n.
Rein. door p r. JONCKBL. vs. 560.

5) B6eett zijn, same)), zee.
Nu moghedi vraghen host al
Ghcstaen sal in dat dal?
Want sic mach merken dat
Vele to cleine is die scat
So vele menschen daer tontfane.
Lsp. B. IV, C. 10, vs. 70.

6) Volstaan. lc hope chit wi daer inede g h e s t a e n y ore Gode.
Tab.
136, reg. 16.

RUUSBR.

7) Volstaan, volstrekken, de plants er van vervullen. Volgens B1LDERDIJK.
Maer, gestaedt ghy nujn berechten ,
'k Sal de meesters voor de knechten ,
't Grijs voor 't groene doen gestae n.
HUYG. Korenbl. 1, 238.

8) Gestand doen.
Gestaen. Deelw. Gelegen.
Dydo — —
maken dede Kartago ,
Dat in Affrike es gestae n.
VELTIL Sp. H. O. 16.

Dit paradijs , heb ic verstaen ,
Es recht int oeste ghestae n.
Ibid. C. 21, vs. 24.
Ghestaen sijn. Zich bevinden, gelegen
Dits een vier dat altoos blaect,
Van en ghenen dinghen ghemaect,
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flat mindren mach ofte vergaen ,
Ende is onder die aerde ghestae n.
Lsp. B. T , C. 13 , vs. 34,

Ghestaet. Aangevallen?
Ende eest dattet wert ghestac t,
So toghet met groter smerte
Dat venijn van siere herte.
Nat. Bl. bl. 177, vs. 2837.

Ghestaet of ghestaedt sijn van. In slain, in de yelegenheid zijn
gelegen komen.
Niet en w a s men in (lest! side
G e s t a e t des yet to
VELTH. Sp.

H. fo. 381.

Deer omme gheeft in alre tijt,
Na dat ghijs ghestaedt
Doctrin.

vs. 74.

Tuwes vriends huisc en seldi
Niet dicke gaen, want ghi
En wet niet wel oft hi
Uwer comsten ghestaed si.
Lsp. B.

HI,

C. 1, vs. 462.

Here, oft gi s ij t gestaet des,
Dat gi mi segt hoe u name es.
Lane. 11, vs. 24876
Vergehjk hiermede ibid. IV, vs. 4295.

Ghestade.

'I) Bestendig , rustiy , halm.
Ter ander earner, daer woonde inne
Een joncfrouwe met g h e s t a d e n sinne.
11. code Bl. vs. 2916.
Qum hem mare van ghewinne,
Oft verlies, daer hi was Mlle,
Soe ghestadc was hi, dat men mochte
Niet sien Iterken sijn ghedochte.
Brab. Yeesten , B. 11, vs. 1197.

2) Standvastig.
Scone zeden elldC daer toe goede
Cowen nut g h e s t a den moede.
Lsp. B. III, C. 2, vs. 14, var.
Twisken vrouwen ende man
Sel rechte loin sijn ghestad e.
HIL DEG. Ged. bl. 104, vs. 67.
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3) Depig.

elederen drougen si so wide ,
Ilanghemic au elke zide,
Alst ge Stade moenke waren.
ed. ill 1' Vf B. NMI, vs. 3:i.

MAER.L. Sp. 11.

Bedaard, Piet averillend, de zaken

fiord,

overwegoade.

Ileren seller hebben to haven rade
Wise liede code ghestad e.
Jars Teesteye, vs. 1001.
)) Vriendolgh, tninzaatn.
Enen here voeght wale
Ghestade ende hoefsefte tale.
Lsp.
6)

111, U. 12, vs. 88.

Gi'lattiy, vaarldurend. , ituusBR. Tab. 1, 112, reg. 21 ;

11, 297,

reg.

7) Oestand. Ibid. 1, 20, reg. 13.
8) Vast, beslolen. Endo dat sal g h e s t ade en vastebtiven. De Owl.
van Hort. Albrecht.,

498.

76.
9) Bevestigd. Tweede Proeve.,
Ghestade. Bijw. 1) Op cone ernstige, gestrenge
Doe sprae die scone maget gestade:
” Segt mi —

— quart verradre

Wildi rni seenden9"
Taalk. Mag. 111, 190, vs. 174.
2) Statedvastig, ottwankelbaar. Ende omdat wi willen elide begeren , dat
alle dose voerseide poenten vaste ende gest ade gehouden bliven. Belg.
Allis. V, 91.
%de ouk ibid. bl. 92.
Gestade werden. 1) Tot stand hornet?, ontstaart.
Ende dattie minne oit werd g e s t a d e
Van u. tween dats ens grate scade.
Lane. IV, vs. 2983.
2) Vastgesteld, bepactld 'warden.
Mettien so w e r d di camp g e s t a d e.
Ibid. HI, vs. 22870.
Ghestadech. Ottwanhelbaar, getrouw, standvastig.
Petrus is hehhe ghebeden vor di,
Dat dijn ghelove g h es t adech si.
Bodied. van der Missen, vs. 651.
Daer mmne laet oils met herten tiju
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In den gheloeve g It es t a d e c h sijn.
Doctrin. bl. 28 , vs. :163.
Zie ook (41.›TA ORAL
Ghestadeghen. Beoesligen. Elide daerniede es onse verbont vaste
g h estadech t. nuustai. Tab.

9, reg. 11.

Ghestadecheit. Zie (IIIESTANCIWIT.
Ghestadeli,je, gestadelie. Bedaard, Kahn.
Glii suit deer op antwoorden dan
Ghe s t ad el ij c met zinnen.
Lsp. B. III , C. 3 ,

vs.

23.

Echites , die coninc onververt ,
Antwerdem g hes t a deli k e.
Limb. B. Vill , vs. 1377.
Si). II. I". 308, reg. . 12 v. o.

Zie ook

Ghestaden, gestaden. 1) Gelegenheid Loren.
Den viantien sal hi ghost aden
Datsi comers sulk schiere
Ileyinelije over die rivicre
Elide sullen tlant destrueren dim
Lsp. B. I V, C. 1, vs. 98

2) Tuestaan, gedoyen, loetalen, veroorloven.
Sine wouden gheue dine ghestaden,
Die ghemenen oorbaer ware jeghen.
Ibid. B. 1, C. 44, vs. 80.

Iii

soutse trouwen die keitief ,

Bat boric we!, woudies hem g h e s t a de n.
Horae Belg. VI, 161.
Zie nog Lantsloot vs 486 ; VAN HEELU, vs. 421

(3/1

vs. 5118; D r . VERWIJS

Pie Hose, vs. 33330; Belg. Mus. IV, 342, vs. '1238; Walew. vs. 4024.

3) Tue,sternmen.
Die doch soodanigh is, dat wie ons sal gest aden
Dat Godes roer bestiert de menschelicke daden ,
Of dat sijn wacker oogh op yet ter werelt let,
Sal sien dat dese leer moet zijn d' opreehte wet.
HUGO DE GROOT ,

Zic nog

Chr. Godsd. 1652, bl. 37.

Korenbl. I, 238.

4) AanbeNteden. Ind so sail die dyckgreve g e s t a d e n den dyck, then
dat hij kill en mach. NIJII. (led. II, 259.
De Hoer NORM; tuella in eerie noot aan , dat in de uitgaaf (welke?)
bostaden staat.
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Ghestadich. 1) Standvastig , onteankelbaar,, getrouw.
So secht den edelen sconen wive
Dat si mi houde hare reinecheit
Tot onser beider salicheit ,
le sal hare ooc ghes tadich sijn.
Gloriant, vs. 325.
Doen (Nam min her Walewein gegaen
Mit enen gestadigen mode , Godweet
Ende true dat spere ut gercet.
Lane. III, vs. 11311.

2) Kalin , bedaard.
Al wasset wreet ende oughenadich,
Het wort ten lesten soe g h c s t a d i c h
Mitter pinen ende mitten clem ,
Dattet scheen to wesen tern.
Hildeg. Ged. bl. 54, vs. 80.

3) Ernstig.
Ulysses trat binuen, dies zijn soon anextich vervaerde ,
Hy hiel hem voor eeu god, en sloech zijn oogen op d' aerde ,
En sprac aldus tot hem met woorden ghestadich:
Ghy schijut nu anders vrient , dan ghy eerst openbaerde.
COORNHERT , Odyss. 1605 , II, 53.

Ghestadicheit , ghestadecheit. 1) Standvastigheiel.
Setuteinte , Miltheit aide Oetmoet,
Die soe wel waren hehoet,
Sijn nu bloede ende versaecht;
Ghesta di c h e it is oec verjaecht
Ende verdreven mit ghewout.
Ibid. bl. 235, vs. 112.

2) Bedaardheid.
Hi mercte sine ghestadechede
In sijn verlies , ende sine sede.
Rymb. vs. 29415.

Zie ook Doctrin. bl. 17, vs. 298.
3) Trouto aan een gegeven woord.
Heren plagens up dien dach
Bat de here die trouwe sine
Gaf met sinen vingerline;
Ende dat hi zeghelde daer inede,
Dat bleef vaste ghestadichede.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. VI B. IIII, vs. 42.
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Ghestadighen. 1) Toeslean, veroortoven, toelaten,
2) Betvijzen, betoogcn.
— — — Wy hebben Volutels Rang
En Digter-waardigheyd al omme en overlang ,
In de Overzettingen voorheen niet Lof g e s t a d i g t.
VONILEL ,

door

V. L. Xii ,

137, vs. 13.

3) Bevestigen, vastsiellen. U. W. Dat mijn here Heinric van Lovene
heeft g e s t adicht code gegeven sines Bedell van linen laude, hi rade
goeder liede', sire mans ende sire seepenen , dat geven Wi ende g e s t adigen met trouwe, ende met cede. Belg. Mus. VI , 305.
Zie nog Tweede Proeve bl. 76.

Gestalp. Misbaar.
Dies maecten si greet gestal p.
Alex. B. X , vs. 1463.

Ghestalt.

Gesleld.
Baer om seg is u. den aert
Van minnen , hoe si is ghes tal t.
Mloep. B. I, vs. 2203.
Die goede vron was soe ghestal t
Ende so oetmoedich, enz.
Ibid. B. IV , vs. 1176.

Gestalte. '1) Toestand. Wc1b. op HOOFT.
2) Gesteldheid. U. W.
Gestaltenis. Gesteldheid. Aid. en WO.
Gestande: Getegen, gesitueerd.

op HOOFT, bl. 470.

God, die milde es cede wijs,
Die maecte dat erdsehe paradijs — — —
Uut alre wandelinghe g h e s t a n d c.
Rymb. vs. 464.

Gestanden. Toestenmen, erkennen.
En d'een nakomelingh of dander sal 't gestande n..
111JYG.

Korenbl. 1, 324.

Ghestandich. Hulpvaardig , beltutpzaam.

Ende dat sij oen behulpich

N1JH. Ged. 1I, 99.

ende ghest andich wesen

Ghestandicheit , gestandecheit. Standvastigheid.
Ute deser doeght soe careen
Vele eren ende vromen,
Also ghetroestheit ende coenheit ,
Ghestandecheit ende ghenendecheit.
Doetrin. bl. 277 vs. 1160, var.
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Ghestant, gestant. Toestand , gesteldheid.
Hi meende van veel steden to weten t g e s t a n t.
Nederlaag van Frans van Brederode, vs. 29.
Hadsi weten sijn ghestant — — —
Si had hoer liehte bet beraden.
Mloep. B. 1 , vs. 1645.
Om te weten tregement ende dat g 11 est ant van dim) lande. D r . v. vt.
Prozast. bl. 253.

Geste. Gebaren.
lie rijckdoni van syn ges ten,
lck trots en tart de besten.
BILEDERO ,

Lucelle 1616, bl. 1 c 4.

Ghestede, gestede. Vast, claurzaarn , standonstig.
Bij wilen valtet twisschen beyden,
Dat deen in Unwell blijft g h e s t e d e.
Mloep. B. 1, vs. 311.
Mint een man een ander wijff
Off enich wijff enen anderen man,
Daer gheen echtschip en is an,
Die en dorven niet g h e s t e d e bliven.
Ibid. B. IV, vs. 187.

Ghestedecheit , ghestedieheit. Gestatliyheid. A Ise onse eigen wille
tact vaster gest ed echeit gekeert

Wert ten

Doke wae

Tab, 1, 56 , reg. 13.

Ghestedelic, gestedelic. Bestenclig , op den dam.
Doe si dat kint begonde te schouwen
So dochtet hoir so suverlijck ,
Dat sift hilt ghestedelic,
Als offt hoirs sells hadde ghesijn.
Mloep. B. I, vs. 1952.
Ibit is een dinck dat bliven inoet
Ghestedelic ende onverbroken.
Ibid. B. 1V, vs. 199.

Gestedight, gesteedight. Bevestigd. Wdb. op 1100FT.
Gesteets. Voorldurend. PL.
Ghesteyn. Kostbaar gesteente.
Men mach mit rechte vrouwen loven
Voer gout, voer schat, voer doer g lc es Icy n c..
Ged. bl. 73 , vs. 45.

Ghesteynte. Kostbaar yesteente.

enz. RUUSBR.
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Salomon leert ons , die Conine,
Gat vrient gaet boven alle dine ,
Ends datmen die minnen sonde
Boven g e s t e y u t e, silver of gouge.
Meliboeus, vs. 1651.
Dose steen sardins is bioedachtech root, glielije roeder erden , ende hi
es die ondierste geinine owler alle gliesteinte n. RUE S BR Tab, I,
203 , regel. 14.
Gestel. 1) Melling , tigging, positie.
Hy knight al inenighmael een laugh gewenschten segen
Pie west in wit g e s t el de vyaut is gelegen.
CATS, 1 828 , li , 423, a.
2) Stelling, bewering.
We ontkenuen dit g e s t e 1.
VONDEL , door v. L. MI , 137, vs. 10.

Gesteleec. Geestelijk. Lane. HI, vs. 10376.
Gestelekert vet. Gestold eel. Pt,.
Ghestelle. Mem nelijk, lid.
Men sacht streven ende raghen ,
Eer hijt voelde of vernam ,
Hoe sijn g h e s t elle wederquans.
Immo. Ged. bl. 181 , vs. 178.
Ghestellen. Regelen, in orde been gee.
Tslot wort out ende seer verwerret ,
Men cant ghereyden noch gh es t elle n.
Ibid. bl. 139 , vs. 7.
GlieStelpen. Staten, does, ophouden.
Waist gine mocht Met g hes telpen
Hare behoefte in gheenre wise.
',sp. B. Ill, C. 22, vs. 26.
— — — het sal hem helpen
Sine siecheit g h e s telp e n.
Nat. Bl. bl. 257, vs. 442.
Gesteltenis. 1) Liehaamshraeht, liehaamsbouw, luhasnelijke gesteld-

beid. Wd b. op HOOFT.
2) Toestand. Ibid.
3) brie/ding, worn. , gesteldheid , samenstelling. Ibid.
Ghestendech. Beslendig. Want over ri ids hire gltebet , hare heileghe
level] ende bare lerin,gthe , ende die oefeninghe der beilegber Kerken , so
blijft g it e s t end ie li die kerstenheit , want en daedt die beileghe Seref-
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titre priesterscap, °Menet' kunio, religion kerstithlwit ware latighe to gn
P.UUSBR. Tab.

II,

138, reg. 14.

Gester. Vonk. MEYER.
Gestert. Gesternte. Ibid.
Tot bovine int Gest er t.
voNnEr„ door v. a. I , 65 , VS, 498.

Gestyft. Versterht. Wdb. op
Ghestichte. Grondvest.

1100FT.

Si toogden hem tstempels ghesti eh t e.
Itymb. vs. 25581,.

Gestichtzaem. Stichtelijk.
De leerier die bet volek zal leeren /mer de wet,
Behoeft zich zelven van de weerelt en bier sniet
T'onthouden , ea de leer met, sijne diet to paeren.
flat is gestichtzaem.
VONDEL, door v. L. X , 33 , vs. 418.

131-hestijd. Stevig gemaakt, versterkt.

— — — .j. eandelare — —
Al ghenmeet van linen goude,
Naer met ysere gh e s t ij d Mullen
Rymb. vs. 4735.
Men vergelijke bierntede wat D r . DE vrtiF,s en D. DE JAGER daaromtrent
aanvoe,ren in 1Y. hE JAGERS Ambler', II, 144 en vv.

Gesticke.

Quid? Gestadig arbeidende volgens

LONG.

Si lagen der in deser manieren
Gesticke, dat si alle urea
En geen tyt lieten geduren.
VELT/I. Sp. H. lb . 343.

Ghestille. Rust, stifle.

Ghilbrecht seit : die tnagedorn is een g h e-

s tille van sorgen. Pass. Wijnt. 1480 ,
Ginder weed stappans

v, b.

g e s t i 11 e.

Ferg. vs. 5556.
Hier mede wasser een ghestille.
Lev. van St. Am. vs. 2934.

Ghestille (Een) doen of waken.

1) Slit

,

le bidden alien hit ghemene
Dat ghi wilt m ake a CCU ghestille.
Gloriant , vs. 5.
Ele doe my een ghestille
Die dese ystorie voort begeert.
VAN HEELIT, VS. 506.

zwijgen.
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2) State gebieden of clean pleats hebben.
Alec gheseten waren alle die heren
Ende dammirael alrehoochst met grater eren ,
Hi stoet ende maecte een ghestille
Metter hant , ende seide linen wille.
Fl. ende Bl. vs. 3413.
[udien dat die canine milde
Een gestille maken wilde,
Ic sonde seggen, met genade ,
Hoe jammerlike hi was verraden.
Rein, door Dr . JONICKBL. vs. 2194.
Men leze vooral VELTII. Sp.

Ghestille sijn van iets.

II.

fo . 101.

niels van gekniven , aelderwegegebleven

Mijus diehtens waren een ghestille,
Ne hads mi ene niet ghebeden.
Ibid. vs. 26.

Ghestilte. Stine. Op een tijt doe een scip verderven sonde, die schipmalt (lie nod( niet kersten en was , riep : »sinte inartijiis god lielpt one", ende
te hant wort een grote g h e s t i I t e. Pass. Wijnt. P. XX , c.

Ghestof. 1) Stof in het algemeen.
Als men vint in langhen weghen
Ghestof, wint, slije ende regben ,
Alsoe vint men ale ende als
Int lang lijf vele ongevals.
Doctrin. bl. 291 , vs. 1438.
Het vel ter seder al gereet,
En vert te niwete alse g e s t o f.
Alex. II, vs. 1070.
2) Gestuif , stofwarreling.
Alexander hiet dat her staen
Om dat t g e s t o f sonde vergaen.
Ibid. VII, vs. 321.
Si scotch eer waren of
Ende vlonwen al dor dat g e s to f.
Ibid. vs. 361.
Zie nog ibid. II , vs. 344.

G-hestoet. In den sink gedaan.
Noch quamen die Geldersche als viant,
Ende hebben ghevanghen ende gebrant
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Te Berchem mier vronwen onderseten ,
G hest u e t, gheschat, dat seldi weten ,
Bade in Gelderlant ghevoert.
VI , vs. 8876.

Brab. Yeesten ,

Gestolen. In het geheirn.
(Thy weet hoe heimelijck, bekommert en gesto1en,
Wy bier ten hove in 't eerst ten offer mosten gaem
VONDEI. , door v. T,. V, 714, vs. 389.

Gestommel. Dimmer, verwarrivg. Wdb. op HOOFT.
Gestoort, ghestoert, ghestoirt. 4) Ontsfeld, verwurcl , bedroefil,
liner sinner worden so g h e s to irt
Ends so heit in vuerighe minnen ,
Bat , ens.
Mloep. B. I, vs. 2265.
Die jonefrouwe wart so seer g 11 e s t pert,
Endo mismoedieh vander dinek ,
I/at sij in eenre earner ghinek ,
Ende dreef misbaer ende hantgheslach.
Ibid. B. II, vs. 552.
2) Verstoord, vertoornd.
Mijn moeder is noghtans gestoort,
Daer zijn 'er die hier order stoken.
CATS, 1828,

I,

572, b.

Terwij1 het Hart dos op zijn beenen is gbestoor t,
Het onverziens gheblaes van 's jaghers horen Snort.

1, 467 , vs. 7.
Molihnens, vs. 2827 en

VONDEL , door v. L.

VIII, 580, vs. 993;
3287.
Ghestoorte. Storenis, beroerinq, leren , gewel(1.
Zie nog ibid. V, 448 en

VS.

Ghy lieden , die hier met groote ghest n o r t e
Alles in mere stelt.
Constth. Jaw. bl. 28.

Ghestoertheyt. Morn, grainsehap.
Want ghestoertheyt, dat ghijt wet.
Des mensehen wijsheyt sere outset.
Meliboens , vs. 1063,

Ghestraffen. Berispen.
Op slake dinghen die nyder waebt ,
Waer datmen eerbaerheit sal seaffen ,
Al* hoe hise mach ghestraffe n.
Mloep. B. 11, vs. 892.
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Gestreeken eer. Behaalde eer. Wdb. op HOOFT.
Gestrecken (Den wech). Heengaan, vertrekken.
Soe biddic u trameer om bliven ,
Gine mocht den wech niet gestrecken.
Lane. II , vs. 45777.

Gestreckt, gestrekt. Gespannen, udgerckt , steak. Wdb. op

HOOFT.

Syn aensicht steet gestreck t.
CATS, 1828, II, 82 , a.

Gestryf. Inspanning. U. W.
Gestrijt. Strijd, gevecht.
Daer wert

wonderlijc greet gestr ij t.
Lane. II, vs. 34533.

Gestrooitheit. Verwijderde uiteenligging. Wdb. op UOOFT.
Gestroopt. Bloot, door geene scheede bedela, ontbloot.
En wat wil Phaedra met g e s t r o op t e klinge maecken ?
VONDEL , door V. L. II , 750.

Gestropt. Gesnoerd , aangebonden, gespannen. Wdb. op HOOFT.
Gestruikt yolk. Figuurlijk voor boomen. ibid.
Ghestubbe. Stof. Met neder gheslaghen aenschijn in der a erden sellen si u aenbeden ende dat gh e s t u b be van uwen voeten sellen si
cussen. Spiegh. der Volc. ITS. fo . 73. Schudt dat ghestubbe van uwen
voeten. Lev. van Jez. bl. 47.
Zie verder P. v. vt. Prozast. bl. 330 en Pass. Somerst. 1489, f l). ccxvj , a.
Ghestuin. Strad, tegenkanting. Zie STUINEN.
Ghi selt hebben pays ende vrede
Met alien menschen telkerstede ,
Maer ieghen valscheit ende onrecht
Hebt ghestuin ende ghevccht.
Doctr. N. 280 , vs. 1224.

Gestunen. Opwegen, in vergetijking gcbracht worden,
Alle die grote avonture ,
Die men leist van Arture
Ende van dien ridder Waleweine ,
Siju heir icgen harde chine ;
Karls wijch dats maer ein spel
Jegen dat desen man gevel;
Ettels orloge van den Hunen
En mochte hier iegen neit gestune n.
Alex. I, vs. 56.

De Ileer

SNELLAERT

verklaart (lit wooed door »wretcht waken", waar
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sebijnlijk bedoelt die geleerde »de roem van. Ettels strijd ken ni p! tegen
Alexanders roem opwegen."

Gestupen. Buigen , bukken.
Ic en can gest u p e n, gecnielen , gebucken,
Dies moetic iammerlic op mijn crucken
Dus henen sweyven.
Belg. Mus. IX , 90 , vs. 865.

Ghestuur. Hevigheid en bij uitbreiding gevaar, dreigende nood in
den krijg , hitte des fievechts. Zie Rymb. vs. 28606 en bet fragment

door den Heer BLOMMAERT uitgegeven te Gent 1858, en dat volgt op
Theophilus, bl. 72, vs. 1281.
Gezult met. 1) Gezalfd, toegemaakt. Wdb. op HOOFT.
2) Doormengd, gemengd, vermengd. Ibid.
Gesult in. 1) GeMengd, vermengd. Ibid.
2) Doortrokken van. Ibid.
Ghesunde. Gezondheid, herstel. De gheest gods heft mi ghesendt te
predekene den armen van gheeste, ende den ghevanghenen hare verloessenesse ende den ghequetsten hare ghesund e. Lev. van Jezus, bl. 28.
Ghesus (Een) maken. Stilzwijgen , niet verspreiden.
Maecter

— of een ghesus

Ende willet niemen te kennen geven.
Horae Belg. VI , bl, 111.

Gheswadder, gezwader,, gheswade. 1) Allerlei gerucht ,geruisch,
geraas, getier , oploop.

KIL.

2) Rot , bende. U. W. en KIL.
Gheswaert. Gedrukt, bezwaard.
Wilen was .I. liebaert
Van ouden ghecranct ende gheswaer t.
Esop. Fab. XVI.

Gesweer. Zweer. Zie Dr. DE JAGERS Latere Versch. hi. 251.
Ghesweye. 1) Zwagerin, mans zuster. KIL.
2) Sehoondoehter , zoons vrouw. Ibid.
Gheswelghe. Keel.
Want hem een darm es ghegaen

Van den gheswel g h e toten uutganghe.
Nat. Bl. bl. 392, vs. 2945,

Geswere. Wolk , ook duisternis.
Si Tumede stappans heer zale,

Met enen geswerke gedect wale.
Alex. IV , vs. 1514.
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Brie daze waren si achter een ,
Dat nie sonne op hun en sceen ,
Want swarte g e s w e r c hadse bedect.
Ibid. X , vs. 501.

Geswerm. Gewoel van, menschen. Wdb. op HOOFT.
Gezwight, gezwicht. 1) Beteugeld , gematigd, bedwongen. Ibid.
2) Krachteloos, geknakt. Ibid.
Gheswyghen. Zwijgen. Als den sot gheswyghen can , werty wys
gherekent. MEIJER , Oude Ned. Spr. bl. 76.
Mijn her Keye mocht niet geswige n.
Ferg. vs. 605.

Gheswijgh. 1) Stilzwijgendheid.
G h e s w ij g h verciert de vrouwen meest.
JOH. DE BRUNE, Spreekw. 1636, bl. 324.

Wy moeten altijd , met gheduld , zijne rechtveerdigheyd eeren , met
ghezw ij g h zijne wijsheyd erkennen. Id. Banck.-Werck , 1660, II, 75.
2) Stilte, stilzwijgen.
Hier met saten si soe langhe
Dat der talen was een ghesw ij c h.
Troj. Oorl. vs. 449.

Gheswiich (Een) willen hebben van. Er van willen gezwegen
hebben.
Des willic hebben een gheswiic h.
Limb. B. IX , vs. 364.

Gheswil. Gezwel. KIL.
Gheswimt. Waarschijnlijk om het rijm. Snel , levendig.
Oft ghelijc een vlam gheswimt,
Licht op na den Hemel klimt.
VONDEL ,

door V. L. I , 105 , vs. 1751.

Geswind. Behendig , schrander. Wdb. op FRIEDER° bl. 499.
Geswindheyd. Behendigheid, schranderheid. Ibid.
Geswoent. Verzoend. Want is ende myne vrinde derre broeken ende
inisdaet alingliken met den vorscreven heren Edwarde , hertoge van Gelre ,
geswoent ende gesaet sijn.
Ged. II, 167.
Get. 1) Verminkt woord, ter vermijding van het woord »God". Wdb.
op BREDERO.
2) Git , agaat.
Getakel. Opgespannen koerden. Wdb. op HOOFT.
Ghetaken. 1) Nemen , vangen , in zijne inacht krijgen. Eng. »to take."
Doe peinsde hi also houde,
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Vat hijt emmer g h e t a k e a zoude ,
Want hi gheen kint en zoude sparen
Van dien die in Bethleem waren.
Lsp. B. II, C. 16, vs. 10, var.

2) ilanraken , vatten.
Oec gheviel daer ene dine,
Daer Martijn up enen solre ginc
Met ecre leedere, ende viel ceder
Bi al ghenen trappen weder,,
Ende hadde menege zware wonde ,
Eer hi die erde ghetak en sonde.
MAERL. Sp. H. 40 . ed. III P. II B. XXXIV, vs. 58

Getackt. Geraakt, gekwetst. Wy voelen dat vvy heerlijck getack t,
en op ons zeer geraeckt zijn. VONDEL , door v. L. I, 344.
De neer VAN LENNEP brengt dit woord in verband met ons tikken en
het Lat. »tactus."
Ghetal (Sender). Ontelbaar, onmeetbaar, onuitsprekelijk, oneindiu

grout, in groote menigte , onnoembaar.
Want die vroude es so nder g het al,
Die nu mijn herte van binnen drijft.
Esmoreit , vs. 700.
Daer na quarnen si s on der geta I.
Grimb. Oorl. II , vs. 1977.
Zie ook IIILDEG. Gecl. bl. 119, vs. 15.
Ghetalen. Verkrijgen, verwerven, gedaan krijgcn.
Sliep hi dat was an sinen Banc,
Ende alsic hem dan bat datte ,
Dat hi laghe up ene matte ,
Dat en constic niet g h et ale n.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. II B. XLII , vs. I `

getame. 1) Betamelijk, welvoegelijk , yepast, behoorlijk.
Een meester sal sijn ghet am
Bescheden ende oec eersam.
Meliboeus , vs. 1183.
Si seide : " Het en es niet getame,
Dat men vor u nome sinen name."
Lane. II, vs. 15476.
Vergelijk hiermede ibid. III, vs. 5434.
2) Welyelegen, welgeschikt.
Ellen sconen casteel ende getame n.
Ibid. III, vs. 9200.
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3) Mc& , getemd. Van den Iuipaard sprekende ZegT MAERL. :
Fel es hi tallen stonden;
Nochtan Mort menne g h e t am e vonden ,
So datmer beesten ane vine.
Nat. Bl. bl. 151, vs. 2287.

Ghetamen. Voegen , passen , overeenkomen , geselnkt o1 voegelijk zijn ,
betamen.
',here", seit hi, ,ghi en saghet nic so grote minne
Als Blanceiloer ende haer gliesellinne
Claris hevet , want si slapen to sameu ,
Dat doehte mi, here, so wel g h eta in e n,
Dacr ic voer hem stoet cede sash ,
Hoe haerghelijc in antlers acme lads.

11. mule BI. vs. 3296.
Zic ooh ibid. vs. 364 en GIIETEMEN.

Ghetandeert. Geheeld volgens

ALICEMADE. IIUYDECOPER kende bet mord

niet.
Want ic warter in gheware
Den Swarten Lewe inde baniere
Ghetandeert den stok.
MELIS, STOKE,

B. IX , vs. 112$.

Geteeekent, getekent. Genoemd , aangeduid.
By u verheft men hoogh de zuiverheid der Nonnen ,
En echteloozen stact , met hoop van dubbel heil;
Daer midlerwijl de faexn geen ander volck so geil ,
Nods hitsigh schcld dan dit, 't welck , op de vont getecek cut,
Zeif overspel geen schand, "loch bloedschand schennis rekent.
VONDEL,

door v.

L., 11I, 578,

vs. 623.

Met welck een' naem went by get eken t?
Ibid. XI , 111 , vs. 141.

Geteelt. Door de natuur voortgebraeht , gevorsnd. Wdb. op noon ,
bl. 470.

Getees.

Wdb. op

BREDERO.

Getelen. 1) Selnkken , overleggen , aanleggen. Ook na genomen rand,
Ic sonde gerne des g e t e 1 e n
Dat ic ten tornoye mochte wesen.
Lane. 11, vs. 16486.
Si (Adam en Eva) saten op enen tijt daernaer
Order enen boom ende horden daer
.Niue stemme henlieden spreken toe,
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Dat si vergaderen souden doe
Beidegadere alse wijf ende man :
Ende hen quam soe grote scamenesse an,
Sine wisten hoe dat get el en
Dat si alsoe daer souden spelen ,
Daer elc anderen sonde sien an.
Ibid. III, vs. 8379.

Zie nog Rein. door D r. JONCKBL. vs. 2333 en Walew. vs. 6534.

2) Toestaan , gedoogen, gehengen.
Wi pensen yore: dit selewi doen,
Ende geven ons daertoe ocsoen,
Dat wi dat volbringen selen;
Dan comt daventure , die niet g e t e l e n
En wilt dattie dine gescie.
VELTH. Sp. H. fo. 125,

3) Verwerven, verkrijgen.
Dus es hi metter erase bewaert ,
Patti zinc siele ter langer vaert
Sonde der crucen bevelen,
Ende hi daerbi sonde g et el en
Datti utcr werelt scams
Seker sciede, ende zonder blame.
Lev. van St. Franc. vs. 767.
Zeer aan te raden is de lezing van hetgeen D r. JONCKBL. in zijn Gloss.
op den Rein. op bet woord lalen daarvan gezegd heeft , waar wij nog op
andere beteekenissen gewezen worden, namelijk op:

4) Bedoelen.
5) Zoeken.
Gheteighet. Getakt.
Tragelaphus es gheset
Een diet in die oude wet ,
Ende was verboden tetene.
Isidorus doet ons te wetene ,
Dat na den hert es ghedaen ;
Maer na den hue ru, sonder waen ,
Ende met hornen ghetelghet lane.
Nat. Bl. bl. 215 , vs. 3634.

G-hetellen , getellen. 1) Verhalen, vertellen, mededeelen.
Wine souden mogen tote morgen
Onse quaetheit niet getelle n.
Ferg. vs. 2952.
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— — — als ghi horen selt
Hierna , daert u wert g h e t el t.
Brab. Yeesten , B. 1, vs. 568.
2) In getal of maul uitdrukken.
Doch hadde Pippij n daer den seghe
Als hi dede alle weghe
Ende hen of sloech meneghen man,
Dat mens g h e t ell e n niet en can.
Ibid. vs. 1421.
Alsoe als men can g he tell en niet
Dat stof, dat in die sonne vliet ,
Alsoe can niemeu , die levet ,
Ghetellen wat ons God ghevet.
Bediedenisse van der Nissen, vs. 101.
Getelt. Tenten, legerhutten ook kamp of legerplaats.
Nu es ut Kenemaer last ghecomen
Grave Lodewich , ende hevet ghenomen
In V orscoten sijn heervelt,
Ende hevet ghesleghen sijn g h e t el t.
MELIS STOKE, B. III, vs. 298.

Doe quam hem boetscap daer naer,,
Dat si met hares g h e t e 1 d e
Nu comen wilden to velde.
Ibid. B. VIII, vs. 681.
Wetende sulstu nu weten dattu mit mi wttrecken sulste inden ghetelden
du ende dijn mannen. Bijb. van 1477, I Sam. XXVIII, vs. 1.
Ghetemen. 1) Voegen, passen, overeenkomstig zijn.
Al hebbicken domlike ghemint ,
Ic weet wel , dat hi mi niet g h e t eme —
Hi es van so hQghen gheslechte ,
Dat is sijns werdech niet en bem.
Fl. ende Bl. vs. 778.
So en sout genes coninc getem e n
Te nemene al selc een wijf,
Die so gelevert hadde haer lij f.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 1864.
2) Betamelijk achten, goed of dienstig vinden.
Lietic mi die joncfrouwe semen,
Hoe soudict moghen ghetem en?
Walew. vs. 8566.
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Hoe mochtic sulke mort g h et em e u?
Rein. door Dr. JONCKBL vs. 2211.
Nu laet ons hier cxcmple nemen
Wat Christus hier up wilde g h e temen
Ous te bewiseue.
Lev. van St. Am. II, vs. 4308.
Ghetempert. Gem atigd.
Ghetempert sal die liefte sijn.
Mloep. B. I, vs. 1861.
Zie ook ibid. vs. 142.
Gheten. Gegeten. Passim.
Getepel. Gedrentel. WO. op DREDERO.
Geteriuynt, geterjuint. Verzot begeerig.
Hans is g et e r i u y n t op een neus-doeck te mineken ,
Beter dan de schoenmaeckers op het leer to reckon,
Beter dan de Duyven op het trecke-becken,
Beter dan een dronckaert een glas nyt to drinken.
R. VISSCHER, Brabb. 1669, bl. 133.

Te vergeefs hob ik naar deze. regels gezocht in de uitgave van Dr. v. vi.
in de hoop, daar eene verklaring of ander° redactie van dit woord to
vinden. Rm. en PL. geven ook geen licht.
Mijn vriencl Dr. DE JAGER schreef mij onlangs , dat hij dit woord ook gevonden had in OUDAANS vert. van Agrippa, bl. 357, in den volgenden regel
Edelen op de weierij get er j n i n t.
Ghetes, getes. Znw. 1) Oppassing , verzorging , verpleging , behandeling.
1)e vorst Themiatocle'
Ontfingh van sijne Gae in sieckte sijn gete s.
CATS, 1828, I, 349, b.

Blot guest en doet g e t e s , voor al aen uwen man.
Id. door Dr. N. vu. 1, 562, a.
Zie venter HONDIUS Moufe-schans, bl. 112; Belg. Mus. X, 55; ,ion. DE
BRUNE , Bancic.-Werck. 1660, II, 310, en 396.

2) Behoe , het noodige.
So vast was oec dese steen
Dat elken wonderen mochte des ,
Haddense van spise haer get e s.
YELTH. Sp. H. fo . 342.

3) Aard , natattr.
Daer vinde ick in t' madder liggen ,
Diep begraven in het mes ,

GHETE.—GlETEH,

613

Twee dry seugen met haer viggen ,
Neus en aers , naer haer g e t e s.
HONDIUS, Moufe-schans , 1621,

58.

4) Smaak , zin , genoegen.
Ine salre negenen na mijn g e t es
Hebben , na den wille mijn ,
So verrunst es mijn anscijn.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 11916.

Ghetes, gets.

Bijv.nw. ) Voegzaam, geschikt. Eon heidensch Koning,

Saladijn, wenschte van een in zijne handen gevallen Christen Ridder,,
Hugo van Tabarie , tot ridder geslagen to worden. Doch doze dacht dat
bet riddorschap niet overeenkwam met het heidensch geloof en gaf hem
ten antwoord :
Here dit moet bliven ,
Want u te lerene niet en es ;
En mochte aen u niet becliven ;
Daeromme en Best u niet g e t e s;
Men mach geen hoger dine bescriven
Dan ridderscap , des sijt ghewes.
Ic woude een vreemde sake bedriven
Cledic met samite mes.
Belg, Mus. VI, 96, vs. 75.
De Beer sNELLAERT verklaart dit woord in zijn »Saladijn" door »voorcicci."

2) Gemeenzaam.
Na Abrahame dusent jaer,
Bade voor Jhesum twee dusent jaer,
Was een heylich Jode , hiet Moyses ,
Dien God was also ghetes,
Dat hi sprat, in menigher stout,
Jeghen hem , mont jeghen mont.
1,sp. B. I, C. 45 , vs, 48.

3) Gedwee , handelbaar , buigzaam.
Mer is hore nn secgen , dat
Die tonne van Vrancrike derwerd es,
Om te maken hem g e t es
Den Paus ; code dat hi wille,
Dat hi oec doe lode en stille
Dat die Conine eyschen sal.
VELTH. Sp. R, fo . 400.

Geteutel. Gekriewel. Wdb, op

BREDERO.
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Ghetyde, ghetijde. 1)

Geschikte tijd, gunstige gelegenheid,

Tserpent vermiste sijn g h e t y d e
Ende bleeff gevanghen byden claeuwen ,
See dattet emmer moste flacuwen.
HILDEG. Ged. hl. 54 , vs. 76.

Die vyant wachte sijn g he tide.
Ibid. hi. 181 , vs. 170.

2) Tijdruimte, jaarkringen.
.VII. gheti den, dats die bede ,
Sullen over hem liden , daer ter stede.
Rymb. vs. 16473.

Ghetidelike.

Ter zelfder tad.

Gheti delike dedi sermoen.
Lev. van S t. Am. I, vs. 3135.
Maer gh et i d el i c, gheloovet das,
Ginc hi predicken al omtrent.
Ibid. vs. 3587,

Getiden.

Heentrekken , tijgen.
Ende seide: " Na dien dat gi , here,
Van deser dine gefaelgiert sijt ,
Ine weet , waer g e t i d en nu ter

qt.

Lane. II, vs. 1956.

Ghetidieh. 1)

Naar den tad diensti g, gesehikt of yepast.

Die zomer es heet ende droghe ,
Elide dan betaemt wet, dat elc poghe
Te scuwene, so waer hi gheet ,
Wat so droghe es ende heet;
Scuwe over dram ende over hate;
Ete dan , to sire bate ,
Wat so coud es ende nat,
Want het es g he ti dich bat.
Heim der Heim. vs. 1114.

2) Schoon , gestadig.Sel die somer sijn ghepresen ,
Tmoet gh etidich weder wesen.
HILDEG. Ged. bl. 248, vs. 92.

Getimmer. Zoldering. Wdb. op 1-100FT.
Ghetympert. Getemperd, gematigd.
Dander minus is, sonder blijf,
Dattie man sijn goede wijf
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Eren sal ende minnen,
Met ghetymperden sinnen.
Lsp. B. III, C. 19, vs. 16

Ghetimpertheit. Gematigdheid, bedaardheid.
Mesdoet u u vrient iet,
Dat en seldi wreken niet,
Maer dat seldi soe beleiden
Met groter ghetimpertheiden,
Dat die vrienschap en mindre twint.
Doctrin. B. II , vs. 2376.

Getytelt. Van eeretitels voorzien.
Getjolck. Getjank, geschreeuw.

Wdb. op HOOFT bl. 470.

So dat het op 't getjolck der honden niet en past.
WESTERBAEN Ged. 1657, bl. 316.

Vergelijk hiermede zijn Ockenburgh, bl. 74, reg.

16.

Ghetoghe. Het zich vertoonen, de vertooning.
So nemen si vander lucht ane
Een vorme ende een ghedane ,
Daer si in maken dat ghetog e.
Lsp. B. I, C. 5 , vs. 45.

Ghetogelike, ghetoghenlec. Ordelijk, ingetogen, hoofsch, op eene
heusche , beleefde, bescheidene wijze.
Doe voeren si getogelike
Tote Parijs.
Karel de Gr. Fr. V. vs. 136.
Doe gheboet die coninc Priam ,
Want hi was een wel geraect man,
Dat die heren ten selven tiden ,
G het o ghelike wt souden riden.
Troj. Oorl. vs. 2412.
Pylatus riep to hem dan
Enen bode, die daer stout bi,
,Zegt Jhesum" sprat hi,
,G hetog henlec ende met zinnen
Dat hi tote ons come bier inne."
Lsp. B. II , C. 36 , vs. 67.

Ghetoghen. Vertoonen, doen zien.
Alse dat swerc daer ieghen vecht — — —
Sone can soe (de zon) tier uren
Niet gheto gh en haer scone lecht.
Dr. VERWIJS , Wapene Martijn, bl. 4.
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Ghetoghen. Opgcvocd.
Die sonen die is tot op desert dach
Ghe to ghen ende behuedt have ,
Die sijn mi ghegaen ave.
Die .X. Plaghen , vs. 185.

Getokkelt. Geraakt, getroffen. Wdb. op ROOM
Ghetommel. Geraas, gedruis, leven, geweld.
Veel der cloecxste Achiven , te voet en peerde laglren
Al schermende en vochten omt thuys aen alle cant ,
Soo datmen hoord noch sach , vant groot ghetomme 1.
COORNH. Odyss. 1605 , II, 168.

G-hetons , ghetonst. Verdrag, Leding , overeenkomst, verbond.
MEYER.

Dit es dat bloet der g e t o n s t ende des paeis , dat hem God met

u verbonden hevet.

RUUSBR.

Tab. I, 5, reg. 10. Dat tabernakel der getonst,

ende die arke des getuuchs. Ibid. 51. 42, reg. 23.
G-hetorden. Deelw. 1) Vertreden.
Doer lath menich in den blocde
Ghetorden ende t'ongereke.
Grimb. Owl 1 , vs. 3670.

Zie nog Vaderl. Mus. I, 70, vs. '22.
2) Getreden , gegaan.
Van Bruessel sija si bi hem g ir (11,05'delt.
Drab. Yeesten B. VI , vs. 1571.
Als si des gewaer worden
Sijn si hem int gernoet get orde a.
Ibid. vs. 6032.

Ghetornet. Met torens voorzien.
Die porters vant hi onvervart
Ende ghevest met then mare,
Ghet or net ende begraven ter cure.
D r . VERWIJS. Bloeml. I , 117, vs. :20.

Ghetout. Toegerust.
Met iijo glayen op sinen cost,
lieerlijc ghet o at, als daer toe hoert, enz
Drab. Yeesten , B. VI , vs. 10433.

Ghetouwe. Werktuigen in het algenseen docli bier
Doe si quamen uppe tlant ,
Volgden si hem al te hant,
Ende lieten haer g h e t o u w e daer.
Rymb. vs. 22463.
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Getouwe. Getob.
Met uwen gewerken , met amen get o u w e,
Brachti den Gods sons tonser gebouwe ,
Daer wi bi quamen uten wene.
VELTH. Sp. H. fo . 30.

Ghetraghet. VOlgellS Mr. L. PH. C. VAN DEN BERGII Zou dit woord,

in

do onderstaande verzen , verzuimd beteekenen , en Talks geeft een goeclen
zin. Van de Heilige Maria sprekende , zegt de Diehter :
An hoer en was niet g h e t r a g h e t,
Hur ghelike wart nie verdaghet
Noch geboren van Adame,
No zo rein no zo bequame.
Nieuwe Werken van do M. v. N. L. V I) , II St. bl. 73.

Ghetrahijnt. .Doortrapt, loos.
Die minne es soe g h e t r a h ij n t,
Hare scichte sijn so ghefenijnt,
Wien si scietet, wijf of man,
Dat hijs genesen niet en can.
Ferg. naar het HS. vs. 1243.
Zie venter HALBERTSMA Naoogst, D. I, hi. 95.

Ghetraihijnt. Gekweld, gepijnigd.
Ends daer om wart si so wonderlec sere
Getraih ij n t van onsen Here
Langhen tijt op ertrike hier.
Lev. van Ste Christina , vs. 90.

Getramp. 1) Gedribbel, getrippel, volgens BILDERDIJK.
Nu viel het ongevall op sijn' beleefde Gae ,
Die mijn get r amp verdroegh met all' to langen stae.
HUYGENS, Korenbl. 1, 555.

2) Vingerdruk op de snaren en bij uitbreiding muziek, volgens BILD,
Mijn getr amp, en neemt geen end.
Ibid, I , 461.

Getrantel. 1) Getalm, gedraal , langzame voortgang. Wdb. op HOOFT.
2) Gedrentel. Wdb. op BREDERO.
En als Signoor soo een rout jaer ghedaen heeft,
Weet niemant dat by oyt party ghedaen heeft ,
Of eenich goet nytter Zee gekregen,
Of afgeschecpt , of ter Waghe doen wegen,
Wel waertoe dient dan al sijn g e t r an tel?
VAN BEAUMONT , M. 59.
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Getreeden. Vertrapt, vertreden. Wdb. op II0OFT.
Getreget. Assenech, eene dochter van Futifer,, Iandvoogd van Koning
Pharao , werd op zekeren tijd door haren vader verwittigd, dat Jozef, de
onderkoning, bij hem zou komen, ter inzameling van Koren, en hij gaf zijn
verlangen te kennen, dat zij dien Onderkoning mocht behagen, DSO dat
zij zijne vrouw mocht worden. Dit wierp zij ver van de hand, en antwoordde , dat zij nimmer een gewezen gevangene maar alleen een KoningsZoon, edel en schoon, tot man zoude willen hebben. De dag van Jozefs
bezoek gekomen zijnde, zag zij hem.
Ende hare hevet int herte getreget
Dat soe hevet overdaet gheseget,
Ende seide : " Nu es commen sekerlike
Die zonne vanden hemelrike.
MAERL.

Sp. H. 40. ed. I P. I B. XLVIII , vs. 33.

Noch de 4 0 , noch de 8 0 editie , noch Km. noch PL. geeft omtrent dit woord
eenig licht.
Bij VINC. leest men: Et vidit Assenech Joseph, et conturbata est super
sermone , quem dixerat de eo.
Dat is: Ende Assenech zag Jozef ende ward ontroerd , ontsteld over
hetgeen zij van hem gezegd had.
Ghetreyd , ghetredde , ghetredde. Tarwe, weit,koren,graan. KIL.
Ghetree. Gevolg.
Her Arnout van Gaesbeke,
Quam oec , met grckaten g he trek e
Van here, dat hem volgede na.
VAN NEELU , VS.

2652.

Getroost. Met nwed bezield, bemoedigd. Toen ick deze al te zamen
get roost zagh om te vechten. VONDEL door v. L. V , 169.
Ick , dieze altzamen zie getroost een kans te wagen.
Ibid. VIII, 317 , vs. 501.
Getroost zijn. Zich betrouwen op.

— — daer Cazimir sijn' wapens is getroost.
Ibid. II, 615.
Ghetroestech. Vertrouwend, bemoedigd.
Die mensche sal , alsoe wi lesen ,
Van herten altoes blide wesen ,
Ende met hem seven eendrachtech,
Ende in weldoen altoes verdachtech,
Elide ghetroestech sijn van moede.
Doctrin. B. III, vs. 1721,
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Ghetroesteeheit. Vertrouwen.
Baer omme selen wi alsoe leven ,
Ende onse herte te doechden gheven ,
Dat wi met getroestecheiden
Diere doet coenlec ontbeiden.
Ibid. B. II, vs. 3261.

G-hetrompen.

Quid? Een wijs man leert sijn vole, ende die vruchten

sijns sijn ghet rompe n. Bijb. van 1477, Jesu Sirach , XXXVII, vs. 24.
De St. Bijb. heeft hiervoor Een wijs man onderwijst sijn eygen void( ,
ende de vruchten sijn verstants zijn gewis.

Getroost

met een genitives. 1) Gezind, genegen. Wdb. op HOOFT.

2) Zich bestand, zich sterk genoeg gevoelen, durven bestaari.. Ibid.

Ghetroosten. 1) Versterken, volgens Prof. DAVID. Zie Rymb. vs. 13679.
2) Bemoedigen, volgens Dr. VERWIJS.
Ic sel mi ghetroosten vanden rade
Ende setten mijn lijf in uwe ghenade.
Bloeml. I , 167, vs. 15.

Ghetroosten (Hem). 1) Moed houden, moed scheppen.
Getroest u, lieve oem Garijn !
Karel de Gr. Fr. II , vs. 3627.
Entie van binnen, alsict vernam ,
Ghetroosten hem .j. deelkin wel.
Rymb. vs. 29827.
2) Vertrouwen.
Die derde is dat sijn moeder doe
Met hem in Egypten vloe,
Ende en dorste h a e r danne
Ghetro est en te niemanne.
Lsp. B. II, C. 36, vs. 224.
Dus en suldi u, wats ghesciet,
Der avonturen g e t r o e s ten niet.
Meliboeus, vs. 2701.

Getroostheit. Moedig vertrouwen. U. W.
Getrost. Door letterwissel voor getorscht.
Maer eer met zijn gantsch lijf by 'loch int water plost
Hy vande Doiphyns wert gedragen en g e t r o s t.
VONDEL , door v. a. I, 279, vs. 28.

Getrost. Gepakt , belast , beladen.
0 groote Kernels ! die hier met vele ongemacken
Zoo lastig gaet getrost, met s' rijckdoms zware packen.
bl. 229, vs. 14.
Zie nog ibid. bl. 291 , vs. 35.

020
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Ghetrouwe , ghetrouwen. Znw. 1) Vertrouwen.
Want is set mijn ghetrou w en al
In di, Leander!
BILDERD.

T. en D. V. IV, hl. 102.

Elide hadde afterdien goet ghetrouwe
Tot Trijstram ende sijnre vrouwe.
Mloep. B. II, vs. 3635.
2) Getrouwheid. Ogen die te maten sijn, no to groet no te cleine, binnen wit also wolken, met enen cleinen ommeringe, ende Swart, bediet
goede verstannisse ende hoefscheit ende get r o u w e. Belg. Mus, HI,
Id. 232.
Getrouwe. 1) Eerlijk , oprecht.
Ende ghi salt vortmeer sijn vroet
Ende goet, ende ghetrouwe.
Rein. door Dr.

JONCKBL.

vs. 2485.

Reinaert , wistic u gedichte
Dat ghetrouwe ware.
Ibid. vs. 3242.
2) Echt , wettig. 1k Clays Kervingh van Reymerswale , riddere , makers
cond, dat is hebbe ghegeven ende ghemaect veren Margereten , houderse
van deser letter, eer si miin ghetrouwe wiif vi'aert , also te hoire
duarien behoeft , enz. E. L. 13 van de Moll. Leenk. A°. 1319 , aangeli.
door Dr. JONCKBL. in zijne Aant. op VAN ITEELU bl. '157.
Voor dit laatste vindt men ook Getroude" als :
Dese maecte hi, eerlike ,
Ghetroude coninginne
Van Vranckerike.
VAN IIEELU , VS.

767.

Getrouwech. Trouw.
Daer was eon soudaen onvervaert ,
Getrouw ec h ende machtich sere.
Alex. VI, vs. 165.
Ghetrouwecheit. Vertrouwen, betrouwen.
In aelmoesenen leecht grote ere,
Want soe quyt van allen sonden ,
Ende, als het coemt ter lester stonden ,
Gheeft soe voor Gode mede
Hem alien grote getrouwechede,
Diese doers code diere ooc Alien.
Rymb. vs. 15450.
Zie nog ibid. vs. 18264.
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Ghetrouwen. 4) Vertrouwen in de beteekenis van verzekerd zijn.
Seneca uoch dit woert seyt :
Hi verwint qualijc , dies gh e tr out ,
Die sijnre victorien berout.
Meliboeus , vs. 3670.
Entie arke , alsic bescrive,
Was ghemaect als ene rive
Van houte cetyn ghehouwen ,
Die lung was, suldi ghetr o u w en,
.JJ. clach elnen ende ene halve mede.
Itymb. vs. 4808.

2) Vertrouwen, vertrouwen stellen in.
Alden ghenen die in hem ghet ro u w e n. Bijb. van

1477, II

Kon.

XVIII, vs. 21.
Na dien datmen ghene trouwe en vint
In die ghene diemen hint,
Hoe soudemen dan g h e t r o u w en dien ,
Die men voren niet en heeft ghesien.
Lsp. B. III, vs. 241.
Zie nog Heim. der Heim., vs. 748; Karel de Gr. Fr. I, vs. 531.

3) Meenen. , van meening zijn.
Nochtan es haer vele outbleven,
Hat hemelijc , getr ouw ic, was.
Karel de Gr. Fr. II, vs. 33.

4) Toedenken, toesehrijven.
Ende is u lettel dogeden g h etr o uw e.
Limb. B. I, vs, 1555.

Getrouwigheit. Trouw. Wdb. op HOOFT, bl. 470.
Getrouwieheyt (Op). In het geheini. Dien hi dit verraet vertelde
op get rouwichey t. Van Brab. die Exc. Cronike, 1530 3. .iij. c.
Ghetru.

Znw. Vertrouwen.
Mer hebstn erghent enigen hoop
Off enich g het r u an enen vrient.
Mloep. B. II, vs. 1923.

Ghetru.

Getrouw.
Voert soe meet hi levee mede,
Sinen -gherechten heer g e t r u to bliven.
HILDEG. Ged. bl. 26 , vs. 123.

Zie ook Mloep, B.

Ghetruwen.
II.

II,

vs. 1963 en B. IV, vs. 1561.

Znw. Hetzelfde als

Ghetrouwen,

namelijk vertrouwen.
40
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Want mijn ghetru w en settic al
In di Leander.
Mloep. B.

II,

vs. 274.

Ghetruwen. Werkw. In alles gelijk G-hetrouwen.
Zie o. a. Meliboeus , vs. 1423 en vs. 1792; Mloep. B. I, vs. 2587 en vs.
3084; B. II, vs. 497 en vs. 3949; B. III, vs. 634; Lsp. B. III, C. 3,
vs. 920.
Ghetuge, ghetuuch, getuych. Getuigenis. Wdb. op DABBER°. U. W.
Alsoe dat die lucerne altoes berne in den tabernakel des g h e t u g h e s.
RUUSRR. Tab. I, 14, reg. 8.
Getuych, ghetuuch, getuigh. 1) Getuige. Wdb. op BREDERO en
Wdb. op HOOFT; VONDEL door v. L. XI, 204.
2) Bloedgetuige, martelaar. ML.
3) Toestel, allerlei zaken, vooral die bij elkander behooren. Wapenen
ofte silveren ende gouden juweelen ende allerley kostelick get u y c h van
cleynodien. St.-Rijb. II Kon. XX, Kantt. 27. De beelden ende afgoden met
al haer get u y c h. Ibid. Ezech. VI, Kantt. 14. De beelden ende al haer
godtloos get uyc h. Ibid. Ezech. XX, Kantt. 15.
Getuige, getuyge. 1) Redder. In het Pauselijk Recht vindt men
onder anderen , dat een Kardinaal of Bisschop niet zal veroordeeld worden,
tenzij met 72 getuigen, d. .Rechters. Ook heette vroeger een vonnis van
zeven Rechters of schepenen, een »Zeventuig."
2) Oorlogsvolk en Krijgsmaterieel. Ind sunderlingh dat die ko. ma. nyet
des willens sijn solde die saicken laten scheyden in der guetlickheit , dan
wolde uwe gnaden ind lande van Gelre mit gewalt laten avervallen , ind
dat solde geschien mitten getuyge die nu liggen vur der Arborchsche
slaiten. NIGH. Ged. VI, 99.
Zie 00k VAN HASSELT op KIL.
3) Testiculi. KIL.

Getuighenis. Bovustzijn. Wdb. op HOOFT.
Ghetuymel, getuymel. 1) Getvoel , getvemel , verward gedruis.
Wdb. op BREDERO.
2) Wartaal , eene taal waarin alles verdraaid en verkeerd wordt voorgesteld. Ibid.
Ghetuymel. Bijv.nw. Woelig , tvemelend , warlend.
Na dat by zevenmael met t' woest ghetuymel vocht,
Syn voorhooft heeft gheberght ten wolcken inde locht.
VONDEL, door v. L. I, 109, vs. 1901.

Ghetuynt. Omheind. KIL.
Ghetuynte. Omheining. Ibid.
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Ghetuc. Verwantschap. Gissing van wiLtEms.
Want doen sloegen met hen in saes
Die Limborcheren ende haer g h e t u C.
VAN HEELU , VS. 5145.

Ghetunen. Omtuinen.
Die erdt ende zait buten dunes ,
Hine eaent ghediken no ghetunen,
Hen neemt hem die zoute zee.
MAERL. Sp.

Zie ook

DILD.

H. 4 0 . ed. IV P. IB. I ,

VS. 2.

T. en D. V. I, bl. IV.

Ghetuuch. Getuige. Stemmen bl. 39.
Getwi. Verdeeldheid , strijdigheid met de wet, wetsverbreking.
Ic wil dese broken ende g e t w i
Van Reynaert nemen al op my.
Rein. door WILLErvis , vs. 2536, var.

Getwiede broeders. Halve broeders. So sullen die g h e t wiede
broeders ende susters in den erfnisse tasten met eenre hant , ende de
onghetwiede met beyde sijn handen van eygen erve ende van reede goede.
Spieg. van Sassen , van alle keyserlijken reehten, 1505, hi, 5.
Geubelen , gobelen. Braken. K1L.
'k Sou by-kans aen 't g e n b 1 e n tyen.
De Geest van Tengnagel, 1642 , bl. P. 11.

Zie ook op Gubbelen.
Geur. 1) Opschik, pracht, praal, pronk. Wdb. op

HOOFT.

2) Lust , genoegen.
Hout op, geswinde pen, den lant-bouw meer te prijsen ,
Ick heb u nutter stof op heden aen to wijsen ; — —
Ghy schreeft eens, met vermaeck , de g eur en van de jeught,
Hier dienen nu alleen de gronden van de deught.
CATS, door

Dr, v. vx,. II, 433 , a.

3) Grap, grit, kuur,, pots.
Hy neemt een zonderling vermaak in zulke g e u r en,
Wanneer er gees gevecht of straatschendery me is vermengd.
JOOST PLUEVIER, De verliefde Lubbert, bl. 18.
Sped. jy my altyd zulke geur e n?
FOCKENBROCH. Eneas, M. 98.

Geuren , gueren. Oppronken , opschikken , opknappen. Wdb. op
HREDERO

Wdb. op

HOOFT.

Soo moy als men Moer mijn non e g u e r t het, ja wel 't is niet te seggen.
J. H. KRUL , Kl. van drooge Gooses, bl. 10.

40*
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Geurigh. 1) Geestig.
Nu was by desen Grieck een geurigh stuck beschreveu.
CATS , 1828 , II , 391 , a.

Nu segh ick tot besluyt: het is een geurigh man ,
Die arrem blijven wil, oock als by beter kan.
CATS, door D r. v. va. II, 462, b.

2) Opbruischend.
Wie in sijn geurigh breyn gevoelde snege sinnen,
Die spande sijn vernuft.
Ibid. II, 363, b.

3) Grillig.
Och had dit geurigh wijf u niet te veel behaeght.
Ibid. II, 486, a.

Geuse- of guese-duyt. Duit met de Hollandsche vrijheidsmaagd,
door de Amsterdamsche Katho]ieken zoo genoemd. Wdb. op BREDERO.

Geuse gaar, guyse-gaar. Geheel en at.
gansch en guar. Wdb. op

Verdraaide uitspraak van

BREDERO.

Gevaen. Vatten , gevangen nemen, in zijne macht krygen.
Hoe zouden wise dan g h e v a e n?
Esp. B. II , C. 36, vs. 910.
Den hert en constense niet g e v a e n.
Ferg. vs. 152.

Gevaeu. Bevangen. MAERL. van de middelen sprekende om van een
bedreigenden wolf bevrijd te worden, zegt :
Eest dat hi di volghet an ,
So make een teken tusschen u tween ,
Ofte leghe neder enen steen.
Hi sal werden vervaert saen,
Want hi met strecken vrucht sijn g h e v a e n.
Nat. Bl. bl. 157, vs. 2403.

Gevaer. Risico, waagstuk. Wdb. op ROM.
Gevaer, ghevaerde, gheverde, gevarde. 1) Gezel, kameraad.
Hoogd. »Gefahrte". In het Esbatement, voorkomende achter de Schadtkiste
der Philosephen , van 1621 verliest Droncken Claes , met Hein spelende ,
zijn mantel, waardoor zijne vrouw, Margrietken , seer verstoord wordt.
Hein echter, liefde voor Margrietken gevoelende , wil haar al het gewonnene teruggeven, en zegt bij zich zelven :
Ick heb een goede kans ghistren avont gewonnen
Van Claesken mijn compeer, maer waert noch niet begonnen,
K'en sou 't beginnen niet, dat segh ick hier voorwaer,,
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Al waert maer om sijn v ou Alargrietken mien gevaer,
Die ick soo seer bemin.
f°. liiij.
Eenige regels verder ontmoet Griet dezen Hein , en klaagt hem dat de
noot haar in beswaeren hout, waarop gene haar vraagt :
Wat noot is dat , g e v a e r?
De bekwame taalkundige M r . J H. HOEFFT gist dat bier in de beide
plaatsen gczel of kameraad bedoeld wordt. Zie Taalk. Magazijn I, 297.
lk voeg bier nog de volgende plaats bij:
Met myn Ghenootkens en G h e v.a erkens
Liep ick wandelen in prieelen en hoven.
Handel der Am. bl. 341.
Zie nog MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. V B. L, vs. 40 en BILD. Gesll.
2) Geleide, gezelschap, reisgezelseha p, gevolg. Handel der Am. bl. 341.
Edel vrouwe zijt in ooze g h e v a e r d e.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. V, 2de St. 51. 69.
Ons doet verstaen die aventure,
Dat Torec nu terselver ure
Allen voer al sonder gevard e,
Lane. III, vs. 23401.
Wijsheit scuwet hoverde;
Sine wilt oec in haer ghev er de
Overdaet noch vrecheyt
Meliboeus , vs. 848.
Zie nog Lane. IV , vs. 9718.
Ghevaarlykheit. Gevaar. Wdb. op DOOM
Gevaernesse, gevarnesse, ghevaernis. Weclervaren, de toedracht

eener zaak.
Want si wisten wel de stille
Gevaernesse al met alien
Die tusschen hen .ij. was gevallen.
Lane. II, vs. 35565.
Ic ghinc to hans daer ic yernam
Goet gheselscap van der stede ,
Daer ic mine ghevaernis sede.
ELWIN. Oudvl. Ged. III , 112, vs. 564.

Ende si telde haren vader
Hare gevarne sse algader.
Lane. II, vs. 15342.
Zie verder Lane. III, vs. 2028.
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Ghevaerschap. Zwagerschap.
duere. MEIJER Oude Ned. Spr. bl.

G lI e v a e r s c hap is den sleutel var

76.

Ghevaest. 1) Bedrijf,, handeling , gedoen, beweging ook drukte , getvoel. Wdb. op

HOOFT. Ende dan spe ghevallen daer dicwijl aentastinghe

metten handen. Ende daer nae dicwijl alsulke voere ende g h e v a e r t
dat welke ghenen reynen herten en betaemt wt te spreken, noch te
scriven , nocli te horen. Spiegh. der Volcomenheit, HS. f°. 41.
Lieve vrienden , als is versta ,
So en es gheen mensch

wijs op aerden ,

Hy en verwandelt dic zijn ghevaer de n.
Mloep. B. I, vs. 1238.

2) Zaak, ding in het algemeen. K1L.
Capaneus was een Griecx coninc.
Hoert Mee wonderlike dinck.
Doemen voer Troyen sonde varen ,
Voer hi mede mit sijnre scharen.
Onder weghe quam hi aen
Inder stede van Thebaen.
Daer ghinc hi opter vesten spetsieren.
Tweder dochte hem qualiken tieren
Om te vorderen hoer g h e v a e r d e,
Sue dat hi toornlick daer om baerde.
Mloep. B. IV, vs. 1395.

3) Wedervaren.
Ende vertrac hem alte male
Sine ghev a erte van Parijs.
KAUSLER, Reimchr. vs. 6160.

Ghevaest. Met frank omzet.
Haer cleeder waren g h e v a e s t beneden.
Itymb. vs. 22057.

Gevaet. Vaatwerk , ornementen.
Laet iemant sijn gesicht by wylen henen dwalen ,
Ontrent een schoon gebouw , daer hondert guide salon
Sijn prachtigh uytgerust — — — met alle schoon gev a e t.
CATS, door D r. v. y e. I, 557, b.

Ghevader.

Dit woord heeft zoowel op eene vrouw als op een man

betrekking. In de klucht van Lippijn, die zijne vrouw van ontrouw beschuldigt, komt eene verdedigster van die vrouw voor, die hem allerlei
dwaasheden wijsmaakt, en een bewijs voor hare onsAuld daarin zoekt,
dat zij thuis bij het vuur zit. Zij klopt aan, en niet spoedig genoeg ingelaten wordende, vraagt zij :
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Wat , ghev a der e! en moghdi ons niet in laten ?
Waarop Lippijns wijf antwoordt
Wet key , jai°, wie es daer ?
Lippijn, vs. 14S.

Die zelfde Vrouw (De Comere) zegt eenige regels verder tegen Lippijn ,
die nu overtuigd sehijnt
Wet seidic u , lieve Lippijn?
Maer ghi en woudes niet wesen met.
Mijn g e v a dere es ghetrouwe ende goet ,
Al soudier gerne een hoere of maken.
vs. 154.
In de Bibliotheek van Middelnederlandsehe Letterkunde 1868, bl. 65,
wordt dit woord verklaard door »petemoei", ik vermeen editor dat zu/ks
tiler de ware beteekenis niet is. De vrouw van Lippijn was zeer zeker de

petemoei niet van de Comere, niaar de vrienclin, en als zoodanig konat
het woord vg he v ade r" meermalen voor, zoo als o. a. in de

daghe here,

Deo

waar twee geburinnen elkander ook g h e v a d e r noemen.

Zie vs. 364 en vs. 388.

G-evagen. Afvegen, schoonvegen.
Dat witte spere — — —
Datmen g ev a g en so nine can
Daerne hanget emmer boven ace
Van Verschen blode ene trane.
Lane. II, vs. 38550.

Geval. 1) Welbehagen, tvelgevallen.
Klaes, hebt ghy geen geva 11, ghy plompaert als ghy zijt ,
In 't krarnen van uw Wijf ses maenden voor den tijd ?
HUYG. Korenbl. II, 224.

2) Geluk.
Mach renoud die helt van prise
Kindren hebben als hi sal,
Bi uwer dochter , heift hys gev a 1.
BILD. N. T. en D. V. I , 126 , vs. 167.

Daer quam toe wt elker siden
Baetseleren , die riden wonder' ,
Elide her g e v al proeven souden.
VELTH. Sp. H. f°. 85.

Zie nog Caerl ende El. vs. 436; Fl. ende Bl. vs. 39 en vs. 2140; MEL'S
STOKE, B. VII, vs. 1199; Alex. V,

Ghevalle (Te). Tot geluk.

vs. 213.

GHEVA.—GFLEVA.
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Den Keyser trac ter laugher vaert,
Hi sciet henen van dezen levene ,
Alsmen screef xf hondert , 1xx mule seven,
Te groten ghelucke ende t e ghevalle
Van Arensberge.
MELTS STOKE, B. II, vs. 339.

Ghevallen. Gebeuren , voorvallen, tveclervaren.

Wdb. op HOOFT.

Wat den coninc daer g h e v el
Dat wetcn noch die menighe wel.
Caerl ende El. vs. 9.
Nu heb is u al vercallet
Al dat in die lucht g h e v a 11 e t.
Br. Gher. Natuurk. vs. 990.
Zie nog Walew. vs. 1244; Fl. ende Bl. vs. 1471; Mloep. B.

I,

vs. 333 ;

VELTH. Sp. H. fo. 215.

Gevallen.

Bijv.nw. Vervallen , verouderd.
Ende gins , in die capelle dan ,
Die out ende g ev all e n was.
Lane. III , vs. 2664.

Ghevane, gevane. Gevangene.
Dat si Pompeiuse seuden int lant ,
Die verjagedse altehant ,
Ende Anthyocnse hi verdreef ,
So dat hi sijn ge v an e bleef.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. I P. V B. LXVI , vs. 22.

Doe ghinc Firapeel , die coene ,
Daer hi die ghevane vant.
Rein. door D r . JONCKI3L. vs. 3417.

Gevanek. Vangst. Uyt

blijscap van een soodanich gevanck, ofte

uyt hope daer van. St.-Bijb. Job. XX, Kantt. 46.

Gevankelijk. Als gevangen, als in eene gevangenis besloten.
op HOOFT.

Gevanenesse. Gevangenis.
Ende hi ontbeide tot dat ' si
Alle drie outwapent waren , bedi
Dat hise ontsach , ende deetse vaen
Alsi haer wapene of hadden gedaen ,
Ende in

g ev an cnesse lecgen daer.
Lane. III , vs. 10811.

Ghevaren.

Znw. Wedervaren, ontmoeting.

Wdb.

GlIEVA.—GIIEVE.
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Die conincginne , dat es waer ,
Ghinc hare hande te werke, setten ,
Ende wrachte solider letten
Een eleet to poente wale ,
Ende wrachter in altemale
Hare ghev a r en tusschen hem beiden,
Limb. B. VI , vs. 2623.
Doe telden Robbrecht oppenbare
Van beginne , dat weet wale ,
Sijn gevar en altemale.
Karel de Gr. Fr. V , vs. 14.

Ghevaren.

Werkw. 1) Wedervaren, gebeuren. MEYER.
Hi bleef rechte voert met desen
In de port, met sinen vrienden ,
De hem trouwelike dienden ,
Bade sierre comste blide waren ,
Na dien dat daer was ghevare n.
MELIS STOKE, B. VIII, vs. 242.

2) Handelen, zich gedragen.
Ende seide ,Desen gast sent u
Uwe broeder , die coninc mijn here ,
Ende ontbiet u dat gi hem doet ere,
Ende also jegen hem gevar d
Oft gi sijn suster ward.
Lane. II, vs. 38299.

Ghevaten. Vatten. Al dat oetmoedich ende reine es van sonden ,
dat ontfalt hem ; hi en caens niet ghevate n. RUUSER. Tab. II, 194,
reg. 7.
2) Bevatten. Want si is meerre dan wi mit hopen of mit begheerten ,
of mit al onsen crachten g h e v a t e n moghen. D r. v. vL. Prozast. bl. 41.

Geve. Gaaf,, waaraan niets ontbreekt, waarop niets te zeggen valt.
So was har andwerdde g e v e ende goet.
Lev. van Ste . Lutgardis , vs. 917.
Dat Bitten was daer oec betast ,
Oft noch waer geve ende vast;
Want het sceen wel over waer
Pats leden was MCC. jaer
Ofte racer , dat daer hadde gestaen.
VELTII. Sp. H. f°. 182.

Ghevede. Vijandelijkheid, vijandigheid , kwaadwilligheid.
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Die mesdadeghen niet ea doet ghenade ,
Alse men hem mach doen gheve de,
Ende vroeden lieden niet gheet to rade ,
Ende licht ontseit een godsmans bede,
Sijn rike en mach niet sijn ghestede.
Belg. Mus. VI, 206, vs. 635.

Geveder.

Collectief woorcl voor vederen. Het g e v e d e r des oyevaers

— de vleugel des struysvogels, ende sijn g e v e d c r , ofte pluymen.
St.-Bijb. Job. XXXIX, Kantt. 37.

Ghevee, gevee. Vijandig.
Der cogghen twee
Ontroyden, ende waren g h e v e e
Enen cogghe onversien
Van Vrieslant, ende versleghen dien.
MELIS STOKE,

B. IX,

VS.

788.

Ende desen was die Conine gevee
Om siere moeder wille.
VELTH.

Sp. H. fo . 179.

Zie vender ➢IAERL. Sp. H. 40 . ed. III P. VI B. XVIII, vs. 74; Belg.
Mus. VI, 100, vs. 176; ibid. VIII, 256, vs. 76; Rymb. vs. 30218.

Gheveert. 1) Ktvade trottw , arglist.

NIJII. Ged. IV, 124 ; 128; 211.

2) Zaak, handeling , voorval. Die ale deese geveerde met wakende
ogen aansach. Clerk u. 1. L. bl. 38.
Een Heere
Wy moghen wel klaghen, ende ons vreucht minderen,
Dat tot vrouwelijcken beelde syn begheerte
Gheenzins en draecht.
D'ander Heere.
't Is een vreemt g h e v e e r t e.
Handel der Am. bl. 101.

3) Drukte, gewoel.
Zoo haest als u Dido na d'Zec drijven ziet,
Zal hier, zorgh ick, een groot g he y eert zijn.
Ibid. bl. 56.

Gevecht. Woordenstrijd, twist.
Hoe stil ick dit g e v e c h t?
VONDEL ,

Ghevecht.

door v. L.

Deelw. Gegrepen , gevangen.
Want sijn zicle die wert gh ev e c h t
In midden in die donekerheit

III,

788 , vs. 1385.

GHEVE.—GEVEN.
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Der hellen.
.X. Plaghen , vs. 660.

Ghevechten. Strad leveren.
Josephus ends sijn here,
Doe si vernamen sulke were,
Ontflo hem vele van siere ghewelt,
So dat Mere niet so vele behelt
Dat hiere mede gh ev echt en mochte
Rymb. vs. 28427.

Gheveinsen. Verzinnen, uitdenken.
Maer daer toe ne can is ghepeinsen ,
No list, no raet gheveinsen,
Dier goet toe waer ochte mochte ghedoghen ,
Dat mense sonde ghewinnen moghen.
Fl. ende Bl. vs. 2337.
Zie nog ibid. vs. 2588 en Dr. VERWIJS Wapene Martijn , bl. 7.

Geveinst, ghevenst. 1) Valsch , voor echt in de plaats gesteld , nagemaakt , ondergeschoven. Wdb. op HOOFT.
2) Van brand gesproken , zou dit woord, volgens Profr. MEIJER , smeulende
of half gebluscht beteekenen. Twee g h e v e y n s d e branden ontsteken
lichte. Oude Nederl. Spr. bL 106.
Als bier van liefdebrand sprake inocht zijn, zoude ik het woord gesmoord
boven gebluscht verkiesen.

3) Denkbeeldig , logenachtig.
Ghev ens de namen ende ongeboren ,
Hier of willen de lieden horns.
Lev. van S t. Franciscus , vs. 35.

Geveirt. Gevaarte. U. W.
Gevellen. Dooden, verslaan.
Diene tierste mach gevelle n
Hem so blive die aventure.
Ii. Sp. H. fa. 248.
VELTx.

Geven.

Als zelfstandignw. gebruikt voor gave, gift.
Eliseus bat .j. rike gheve n.
Rymb. vs. 13048.

Zie 00k KAUSLER Reimchr. vs. 4000.
Geven. Bijv.nw. Rein, helder,, schoon , Naar.
Robinen van g e v en lichte.
BLOMM. Oudvi. Ged. I, 50, vs. 688.

Zie BENECKE

I, 509 op Dgaebe" en het vorengaande Geve.

GEVEN.—GEVEN.
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G-even. 1) Opgeven. Ten lesten worden die Vlamingen zoe zeer vermoyt , dat zy die weer g a v en ende lieten hem dootslaen; Clerk u. 1. L.
bl. 200.
Zie nog het glossarium op VONDELS Werken , door v. L. waar de plaats
niet juist is opgegeven.

2) Sloan, wonden toebrengen.
Ic segt u, dat si die swerde traken
Ende gingen houwen ende geve n:
Ele stont daer na sanders levee.
Lane. III, vs. 19841.

3) Toestaan.
— — Doet dor uwe ghenade
Ende g h e vet mi dese bede here.
Walew. vs. 5421.
4) Achten, houden.

— —

ick g a f j' al schier verlore.
HUYG. Korenbl. I , 608.

Geven (Hem of sich). 1) Zich tot iets zetten, , beginners, aanvangen,
Soo haest de koude schrick een weynigh is geweken ,
Soo sagh Menander op en g a f hem om te spreken.
CATS, 1828 , II, 116, a.

2) Zich begeven.
— — dies ick , geheel te mael
Vervult met goede hoop, m y op de wegh ginck gheve n.
GROEBE, Vend. Ged. II, 159.

Dat si hem liever int velt hadden doot te vechten , dan h e m te geven
onder des hertogen subiectie. Van Brab. die Exc. Cron.

i , c.

Zie nog CATS, door W. v. vL. I, 407, a.

3) Zich wenden. Daerom laet ons nu, in onser ioncheit, o n s vuerichlic
tot onsen lieven Heren g h e v e n. Stemmen, bl. 8.

4) Zich overgeven.
Doe die stryt verwonnen was ,
Die Casteel, der is hier voren of las,
Die hem niet en wilden gev en
Waer nu daer toe verdreven.
VELTH. Sp. H. fo . 262.

Ik vermeen in het HS. in plaats van en wilden g even , up wilde n
g e v en gelezen te hebben. In de aanhaling van Dr. DE VRIES in Dr. DE
JAGERS Archief, I, 68 staat echter zoo als hier is opgegeven.

5) Zich bezig houden, zich tot hoofddoel stellen.

GEVEN.--GlIEVE.
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Ghy die het aerdigh glas , dat by de jonge vrouwen
Een Spiegel wort genaemt , sijt besich aan te schouwen,
Let vry op uw gestel, uw hayr en gansch gelaet ,
Let vry hoe u het oogh en al het wesen staet ;
Doch geeft u niet alleen om uwen doeck te schicken ,
Of om gekroont te zijn met bloemen en met stricken,
Maer let op uw gemoet.
CATS, door D r. v. vt,. I, 655, a.

Geven (Vreemt). Vreemd voorkomen , verwonderen.
Het geeft my al to v r e e m t, 'k en weet niet wat 't beduyt ,
Dat my Ascagnes niet komt leeren op de luyt.
BREDERO Lucelle, 1616, bl. 34.

Geven (Sich te vreen). Zich tevreden stellen.
— — — Geeft u tools wat te vreen,
Versterckt u swacke Geest , en rust u flauwe leen.
Ibid. Lucelle, bl. 36.

Geven (De vlucht). De vlucht nemen. Ende doe si streden so gav en
dye Goten die Vluch t. Van Brab. die exc. Cron. 1530. Ee. iiij. c.
Geven (Quijt). Kwijtschelden. De Keyser g a f hem q u ij t hares
tribuyt. Ibid. Cap. III, e.
Geven (God moge u goeden dag). 1k groet u of ik wensch u
goeden day. Wdb. op BREDERO.
Ghevenden. Vinden, bevinden.
Wouter,, het schijnt dat ghi
Gherne soudt begripen mi,
Mochti mi ghev en den bloet ,
Maer doses es ghene noet :

Ic can noch meer schermslage ,
Al waert te doene noch .iij. daghe.
Jans Teesteye , vs. 792.
Glievensen. Vervalschen, er iets anders van maken. Zie GEVEINST.
Wit en can men niet g h e v ensen, dat moet also blijven. D r . V. VL.
Prozast. bl. 33*.
Geverde. Znw. Gezelschap, gezellen, gevolg.
Na hem volgeden sine gheverde,
Sine baroenen vauden lande,
Chierlike gheclect bi hands.
MAERL. Sp. 131st. 4 0 . ed.

Gheverde. Bijv.nw. Vaardig , gezwind.
Doe bete Roelant gheverde

III P. V B.

L.

vs. 40.
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Van orse op die erde.
Horde Belg. V , Renout, vs. 1114.

Geversten. Uitstellen, verwijderen. Ende bidden ende bevelen hem,
op haer zyele ende op haer consientie , ende op haven eet, die si ons
sonderlinghe bier op ghedaen hebben, dat si vorscreven testament, alse
wi Diet langher en sijn, dat Got gheversten moet, volvuren ende
voldoen na al harre macht.

Ged.

I,

344.

Gheverten. Vergezellen.
Want der rechter minuen aert
Wil mit weldoen sijn gheveer t.
HILDEG. Ged. M. 73, vs. 55.

Geverut. Geverwd,

hier blozend van kleur.

Dit gaen, dit keren ende dit waken
Doet den minnare wager maken ,
Ende afnemen sijn anscijn.
Dies seldi noch wel seker sijn
Ende met u selven wel orconden ,
Dat mine en lad ten genen stontlen,
Ende oec noch te genen male
Haren vriend geverut wale.
Dr . VERWIJS , Die Rose, vs. 2560.

Gevest. Verzegeld , toegem,aakt. VVdb. op HOOFT.
Gevesten an iemant. Vat op iemand hebben? voordeel op iemand
behalen , volgens

LE LONG.

Sine conden niet an hem gevesten,
Si hadden scade altoes iu 't lesten.
VELTH. Sp. II. fo. 351.

Ghevuerst. Geschorst, uitgesteld.
Dus es sijn wille ghevuers t.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. VI B. LI, vs. 75.

Ghev lands. Onderling vijanden.
Nemmermeer en worden si Clare
Die eens gheviande sijn.
Lsp. B. III, C. 3 , vs. 1149.
Sullen Tarteren ende Grieken mede
Maken een eendrachtichede ,
Die ghevian de waren te voren.
Ibid. B. IV , C. I, vs. 119.

Gheviert. Vurig

namelijk zoo snel in de beweging als een vuurvonk.

Dies sendde God daer in haer tente ,

GHEVI.—GEVLO.
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Leest men , ghevier de serpente.
Gheviert hietmense, merct wel ,
Dies si waren cleine ende snel ,
Ende vloghen als die sparke doet.
Rymb. vs. 5940 en vs. 5941

Ghevinden. Vinden, ontdekken, bemerken.
Doe wert Pylatus erre — —
Ende seide ten Joden die daer stonden:
" Ic hebbe nu ghenoech orconden ,
Dat is ghene misdaet en can
Ghevin den in desen man.
Lsp. B. II, C. 36 , vs. 300.

Ghevisieren, geviseren. Bedenken , uitdenken, zich voorstellen.
Achter quam ene vrouwe rike ,
Scoender dan men ghevi sie r en conde.
Limb. B. III, vs. 1183.
— — wies men hem dade ,
Van tormente alle die manieren ,
Die men conste ghevisiere n.
KAUSLER , Reimchr. vs. 3811.

Zie ook REESER. Tab. I, 69, reg. 23.
Gevlegen.
Gevild.
2) Van zone pennen ontdaan. Van een stekelvarken sprekende, zegt
MAERLANT :

Ghev 1 e g hen Best ghemaect als een swijn.
Nat. Bl. bl. 127 , vs. 1797.

Gevley. Het inwerken, het aangrijpen. Wdb. op HOOFT.
Gevliemt. Ingevlijmd, ingedrukt.
Dies wapent Satan hem, hy ruckt uyt zynder schee
't Geblintdoeckt hand-staal daar hy met (8 schricklijck wee !)
Bourbon twee wonden geeft aldaar hy zit ten toone:
Beyde in syn slincker zijd', vervloeckte Moorder-stucken!
d' Een naer de schouder toe niet dieper is gepriemt
Dan recht door 't vliesigh vel : en d'ander al gevliemt
Van 's Koninghs Edel hart, gaat d'ader diep doordrucken.
VONDEL , door V. L. I , 32 , vs. 135.

Ghevlockt. .Dat veren aan de pooten heeft, zoo als somtijds de
duiven. am.

Gevlouwen, gevluwen. Gevloden.
Doe seiden eem die vander port,

GEVLO.—GHEVO.
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Dat Daris weer gevlouwen bat vort.
Alex. B. VII, vs. 217.
Een ander ridder was gevloen
Van den Greiken, hiet Orestes ,
Die op een yoke gevluwen es.
Ibid. B. III , vs. 122.

Ghevoech. 1) Nooddraft, behoefte.
Ende leidden mede in die vaert
Haren ezel, die hem droech
Spice ende ander ghevoec h.
Lsp. B. II, C. 9, vs. 14.
Navons quamen wachtelen daer
In hare tenten, dat was waer,
Dier nam elc daer sijn ghevoec h.

Rymb. vs. 4321.
Maer sine liebben niet wel haer gevoec h.
Lane. IV , vs. 774.

2) Voordeel.

MEYER.

Athaulfus hadde to wive
Honorius zuster Placidia.
Van hare quam sidert daer na
Den Roemscen rike groet gevouc h.
MA.ERL. Sp. H. 40. ed. III P. IV B. XV , vs. 31.

Des arms mans hof , pert ende ploegh
Es algader sijn ghevoec h.
Lsp. B. III , C. 4 , vs. 542.

3) Sieraad.
Zuvel ende ooft was al haer aet ,
Ende haer cleder , dat verstaet ,
En hadden ander verwe noch gevoech,
Dan also alst scaep droech.
Ibid. B. 1 , C. 31 , vs. 11.

4) Bekomst, genoegen.
Men brochte hem spisen gnoech,
Ende van wine haer gevoec h.
Ferg. vs. 1280.
Alden nacht bleven si daer ,
Ende aten daer ; daer was spisen gnoech,
En de alles dies si hadden ghevoec h.
Ibid, vs, 240.

GHEVO.—GHEVO.
In de uitgave van Prof'.

VISSCHER is
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de tekst , door bet verkeerd plaat-

sen van leesteekens en door d' (d. daar) in dat te veranderen, ten
eenenmale onverstaanbaar.
Zie nog Limb. B. I, vs. 2616; Lsp. B. II, C. 18 , vs. 67 ; Nat. Bl. bl.
125, vs. 1756.

Samenvoeging , samenslel, verband.
Dit schoon-gesebildert al en cierelijck g e v o e g h
Der stucken tot het heel, is dat Met blijcks geuoegh
Om Godt deer in te sien ?
HUGO DE GROOT , BONUS

enz. 1652, bl.

4.

6) Pienst , nut.
Taurus dats in dietsche een stier ,
Ende es voren een stare dier ; — — —
Met biteue doen si nimnanne quaet;
Maer in die home es al haer daet ;
Ende si sijn goet tee menschen ghevoech
Beide in waghene ende in ploegh.
Nat. Bl. vs. 3562.

7) Pleats, wear twee dingen zijn samengevoegd of wear zij aan elkander
sluiten , zoo els de deelen of geledingen van een hal-nes.
Tswaert scanfelde ende ghinc nut ,
Ende gheraectene weder jut ghevouch
Vander scoudren, deer hi au drench
Den stilt, ende slouch hem of den aerm.
Walew. vs. 2093.
Zie nog ibid. vs. 5206.

8) Lust, wil.
Als ghi met Sandrijn die joncfrouvve
Hebt ghedaen al uw ghevoech,
So suldi seggen : 'sic heb u ghenoech ,
Sandi* is ben awes sat."
Lantsloot, vs. 206 , in Horse Belg. V.
Die te huweleeke treet om dat
Hi sine oneuischeit sal te bat
Doen sender scande na sijn ghevoeeh,
Wet datti Gode niene doet gnoech.
Lsp. B. III, C. 9, vs. 21.

'Lie nog Lane. II, vs. 22911;

13LOMYi.

Oudvl. Ged. 11, 84, a, vs. 796.

9) Betemelijkbeid. Mit gevoech. Op eene betamelijke wijze.
Die vrouwen weten list ghenoech ,
IL

41

EIEVO.—GliEVO.
Als sise broken mit ghevoech!
Mloep. B. II, vs. 3766.
Bij onghevoeghe kentmen t g h e v o e c h.
Ibid. B. HI, vs. 41.

Ghevoech (Int.)

Naar behooren, zoo als het voeg gee ft.

Daer om Indic u — —
Dat ghi niet en siet op haer dade;
Maer aen hare predecade ,
Die si doen int ghemene ,
Daer ane houdt u allene.
Noclitan dolen si som ghenoech ,
Ende segghen meer of min dan int ghevoec h.
Sans Teesteye, vs. 3619.
Daer was gedient wel int g e v o e c h.
Lane. III , vs. 14056.

Zie nog Lsp. B. II, C. 17, vs. 12.

Ghevoech sijn

met een 3den nv. In overeenstemming zip, met.

'I'moet der herten s ij n ghevoec,h,
Datmen spreect mitter monde.
HILDEG. Ged. bl. 93, vs. 148.

Ghevoech doen.

Iemands begeerte volbrengen.

Pelops sprac den wagheman
Ends ghine hem mit gheloften an
Ende woude him gheven goets ghenoech ,
Op dat hi him dat ghevoeoh
I) e d e int reyden van den wa,ghen
Dat hij der juffrou voer mocht jaghen.
Mloep. B. II, vs. 2744.

Ghevoech. Bijv. nw. 1) Aangenaani, welgevallig.
Hi seide :

waert u g h e v o-e e h,

Wi souden beeten ende bloemen lesen ,
Het dunet mi hier scone wesen ,
Last ons spelen der mirmen spel.
Beatrijs, vs. 342.
2) Geschikt, halm, bedaard.
Die storm verghinc na twaelff daghen ,
Dat weder begonde hem to behaghen ,
Dat meer wort slecht ende g h e v o e g h e.
Mloep. B. I, vs. 379.
Wint ende weder waren ghevueghe n.
Ibid. vs. 2906.

GEIEVO.—GIIEVO.
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Ghevoeghde. Zooveel als metgezel. U. W.
Gevoeghde maghten. Vereenigde madden, vereende h paciden. MU),
op iloOD"r.

Gevoege

Gevoeyelijk.
Dat hi dan mochte bi gevoegc
Den casteel rumen ende die stede
Solider eenighe meinedichede.
Lane.

II ,

vs. 17033.

Ghevoeghen, ghevueghen. Znw. Schik, zin , behagen,
Ili

Ghi heren laet u gheuoeglien

Pat is ieghen mijn ghevocgIiea
Nu keyser ende Augustus ben.
Jans Teesteye, vs. 1377.
Niemen en mach na sinew ghevueghen
Hein selven penitenci vueghen.
Het boec vander wraken III, vs. 1635.

Ghevoeghen, ghevoughen. 4) Schikken, plooien.
Vie cant ghevoughen Race elckx glicnouglieu
MEIJER, Oude Ned. Spr. bl. 95.

2) Gelegen komen.
Ende es dat u dit niet g e v o e g e t
Te done.
Lane. II , vs.

Ghevoeghen, ghevueghen. (Hem).

13744.

Zich tot ids :PUPu of schihkeli

zich voegen.
Ghevoeeht n selven totter doceht.
ifiLnE(3,. Ged. bl. 187 , vs. 51.
Ende off een hem also ghevuecht
Dat hi clopt voer Bens doves: doer
Ende staet jaer ende dach daer vote ,
Ende verderit van hongher groot,
Mocht hi niet liever wesen doot P
Mloep. B. II , vs. 2350.

Zich vercenigen, paren. V an tie stekelvarkens sprekeinle , zegt

M.1EFI-

LANT :

Aristoteles seit al bloot ,
Als deep ieghen dander noot ,
Dat si staende hem glicv egh e n.
Nat. Bl, 51. 127 , vs. 1814.

Ghevoechlie, ghevuechlie, ghevoechlijc. 1) ..1/01 oirric,

?dal
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Men vraeehdc wilen , alsie verstoet ,
Enen man die was herde vroet ,
Otte wel eten zonde ware?
Die man antwoorde openbare,
Dat men nutte goede spise
Ende goeden dranc in goeder wise ,
Dat en ware zonde noch blame
Hem these g h e v o e c h l ij c name.
Tap. B. III, C. 24, vs. 8.

2) Gunstig. Men bout Semiramis geweest to zijn een dienstmaeght en
bysit van eon der konincklicke slaven. In 't geselschap van de welcke de
Koningh Ninus by gevalle gekomen, en door hare schoonheit en bevalligbelt ingenornen wesende, heeft se beginnen to lief-kosen; waer over sy
haer g e v o e g e l ij c k stellende, en den Koningh in alle y believende, de
sake in 't korte soo verre heeft gebracht, dat sy alle y van den Koningh
bestont to eischen. CATS, door Dr. v. VL. I, 327, b.
Dat schip heen doer dat water vlyet
Mit coca ghevoechlijcken winde.
Mloep. B. I, vs. 1545, var.

3) Beimo plijk , goec handzaam.
Al naect spranck hi in die baren bloot ,
Die storm was zwaer, die stroem liep groot ,
Haddet gheweest g h e vu e chlic weder ,
Hi haddet ghezwommen ghins ende weder.
Ibid. B. II , vs. 191.
Gevoegelyckheit. Schoone evenredigheid, ovePeenstemming.
De gevoegelyckheit uwer leden.
VONDEL, door v. L. IV, 265, vs. 4.

Gevoeghlykheit (Met). In des, minne. Wdb. op HOOFT.
Gevougen (Hem). Zich, schikken.
Noehtan als hi ghinc weder ende vort
Om to predekene ons heren woort,
Ge v o uch di hem in vele dingen,
1lletten gonen , diene ontfingen.
Lev van St. Franc. vs. 2.i37.
Gevoeghzaam, ghevouehsaem. 1) Mincualn , coorkomend vriende-

lijk. Wd b. op HOOFT.
2) hIschikkelijk.
Men leert g e v o e g h s a e m zijn oock van eon harden steen.
CATS, 1828, I, 266, b.

GEVOE. —GEVOET.
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Si van wisere ontfarinichede ,
Ghenouchelic mede omme to gane ,
Ghevouchsam e, ghenoughelijc to scouwen ane.
Dr. YERWIJS , Dloeral. 11, 77 , vs. 122.

Gevoeght , gevoeghdt. 1) Gepaard, vergezeld. Wdb. op

HOOFT.

2) Samengekonzen, vereenigd.
De vriendcn zijn g evoeg lit, dock met een soeten bast.
OATS, 1828,

, 576, b.

Gevoelen. Gevoet zoowel subjectief als objectief.
Want al t g h evoelen, groot ende clene ,
Coonit uter zielen allene.
Lsp. 13. I , C. 18 , vs. 21.
Dit word die whit mit sijnre cracht ,
Nochtan is sijn ghevoelen sacht.
Ibid. B. I, C. 17, vs. 54.
Zie nog voNnEL door

V. 1„

1V, 458, vs. 38 en X, 390, vs. 650, en

St.-Bijb. Joel I, Kantt. 3.

Gevoelijek. '1) Tastbaar. Wdb. op

HOOFT.

2) Gevoetig.
Hoe eerie borstquetzuur,, verzuhnt en diet: aen

zweeren ,

Van een heelmeester, die 't inkankrend quad wil keeren
En schutten , harder met de hant wort aengetast
Zoo veel g e v o el ij c k e r is 't weedom , en de Iasi,
Der krancke.
VONDEL , door v. L. X, 101, vs. 4.

Gevoelykheit (De). Bet drakkende, het treffende, het zware. Wdb.
op

HOOFT,

bI. 470.

Gevoelzaem. Wet gevoel
Op dit punt
Let al 't gezielde , wat de reden is gegeven ,
Of een gevoelzaem, of aliens het grocizaam leven.
VONDEL , door v. L. VII , 644 , vs. 30.

Ghevoer. Handeling , hancletwijs, gedraging.
Die ommegaen met quader g e v o e r e
D r. VERWIJS , Die Rose , vs. 4490.

Hi is van lodderen ghevo ere u.
Seghelijn , van Jher. f°. 27 , a.

Gevoet. Van pooten VOOPZiC11.
Om dat dit dier voren is g It evoet
Alse die hont , opt lant to gain.
Nat. Blaine, bl. 80,

Vb.

859.
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Gevochel. llanctinq in Gen ci.
Gevolchelick. I/ply:num.

Pa.

Voort seggen w'ij, dat onse heere

die

ber-

toge bidden, oorloven , cede gebieden sal Sii1111011 manner ende dyenste,
mannen, dat SO 11 C01311 Eduart behulpelick ende gevolchelick wesen
sullen sijnne jaeren vuyt, sdo waer hijs begeert ende te doen hevet.
(l ed. 11, 105.

bijstand,

Gevolghenisse.

Hem voert ane voer onsen erfhcre

te bouden, code hem gehoersambeit, dynst , truwe ende ge v olgeniss
in alien saken te doen. Ibid. II, bl. 166.

G-evolgigh. Gevolyzaani. Elide die partien ende stede soelen sekeren
ende sueren den ylf raetluden voerscr. si behulpigh ende gevolgigh
the
e wesen. Ibid. II, 74.
Zic nog ibid, N. 55.

G-evonden. Uitgctionden. Ilet quam oils dan wel te passe dat de
Drticberije noch niet ghevonden en was. AL1KN1X., I3yenkorf. 16! 5, bl. 6.
Gevoirt. Gcplocgil , bcplocigl. Wdh. op
Ghevort. Vcrrot, bedoeven. K1L.

IIOOFT.

Ghevout. Schikking ,
Na Saturnus , die volcht hier naer
So beet die saterdach , dats waer.
Aldus , na desen g e v o u d e,
So visierdent wileneer die oude.
Lsp. B. I, C. 10, vs. 37, var.
Ghevracht. ,.CWPOCht. Wdb. op nom.

Ghevreeschen , ghevreischen. 1) NavoPsehen, onderzochen,
Ende hi (-mine dan ondersoeken
W at elc brinct cute siren hoeken ,
Ende conne ge vr ees ch en over waer ,
W at niemaren loept bier ende daer.

D.

II, 78, vs. 177.

VERWIJS ,

Als si quamen in de stat ,
Endc men daer g he vreesehede dat,
\Varen de vreende ton ghemake.
MELTS STOKE ,

B. IV, vs. 1516.

aer also Mons dat sal gh cv r ci s c h e n
Hi sal wenen.
Fl. ende 131. vs. 451.
Zie nog Walew.
2) VePinocJen , op

702. Fl. ende Bl. vs. 2144 ; VELT11. Sp. Hist. 1°. 7.

het desihhochl twin en.

GUIEVil.—GIIEVR.

643

Want si zijn subtijl zero,
Ende weten vele mere
Dan menscheRje herte ghevrees t.
Lsp. B. I , C. 7 , vs. 63.
3) Inzien , erkennen.
Die joncfrouwe andwerde doe :
leeder , is weet wel ende g h evreesche,
Dot ghi na bloede ende vleesche
➢lijn vader sijt elide mijn moeder,,
Aliju moye , miju 'raster ende mijn brooder."'
Ibid. B. III , C. 3 , vs. 827.
Ghevreest. Bevreesd.
Als die sorgen sijn alder meest,
Ende beide die hieren sijn g e v r e e s t,
Leget hi ende slaept al sachte.
Alex. IV, vs. 1548.
Hier om selmen sijn g h e v r cost
Voer die smden alre meest.
HILDEG. Ged. bl. 32, vs. 151.

Ghevreet , gevreet , ghevreit. Bevredigcl.
Het es ghevreet, sprat de Conine ,
Ghi moghet varen op do dine
Weder thuus uwer veerde.
MELTS STOKE, B. VII , vs. 361.

Ende nae slat dose grootmoedigo Grave van Ilierusalein is weder geconien, soe wart die onlede ende twist, die tusschen hem code den Bisseop van Utrecht stont, eon tyt g e v r e e t. Clerk u 1. L. bl. 47.
Zie nog Belg. Mus. VI, 60.
Ghevreischen. Zie Ghevreeschen.
Gevrien. In lie fde verkeeren met.
Als scene g h e v r i en niene condo ,
So trac soe hem of tere stonde
Sinen mantel.
Rymb. vs. 2921.
Ghevriende. Underling vrienden.
So senden si brieve onderlinghe
Ende waren ghevriende zonderlin glie.
Lsp. B. II, C. 4U, vs. 82.
Zie nog Vanden Levene ons FIeren, vs. 1921 ; ibid. vs. 3796; Karel de
Gr. Fr. II, vs. 1706.
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Ghevroeden. '1) Verstand of redelijk verstand hebben.
Stontme beesten , die daer stoeden
Ter crebben elide niet eu ghevroeden
Bekenden wel in haven din ,
Dat haer stepper lach voor
Lsp. B. II, C. 11 , vs. 36.
Jacop, dine redene es claer,,
Al dinet soe den ghenen swacr ,
Die lead. ghevroeden.
Dr . VERW1JS, \Val). Mart.

36, vs. 757.

2) BegrUpen , bevatten , verstuan, berroeden.
Vlie achter mi Sathanas, du best mi one schandele , want du en g h evcoeds nit wat gods wille es. Lev. van Jezus , bl. 108.
Bit dies bediet oppenbare
Den onghevallighen sondare ,
Die wel g h e v r o et cede ghesiet ,
Dat hem nacct lane verdriet
Van den viant , diene belaghel.
Nat. Bl. bl. 434 , vs. 67.

Ghevroeden.

Intr. Wejs, verslandig zjn.
Lieghen hilt hi over ghevroeden.
Rymb. vs. 28212.

Ghevronc. 'Lie
Ghevurt. %Le WREN.
Gewaed. Koopmanschap. Zia hierover
GHEWRANC.

GE-1E WANT.

Die kerstijn sijn ghelt bewaert
An menegerande comenscepe ,
Ene maectem henen met scepe
In verren laude , ende vercoept ,
Souet sijn vordeel, ende loept
In fordsen , in maercten harentare ,
Ende coept weder ander ware ,
Ende hevet sijn scip weder geladen
Met harde menegen g e w a de n.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VII B. INT , vs. 62.

Gewaai, ghewaay, gheway. 1) Vittcht der svogels.
2) Bladerkroon, kruin, der boonten.
Ick was een jonge stain , van yeder een gepresen ,
En met een sehoon gcwaey tot in de lneht geresen.
CAT'S, 1828, 1, 446, a.
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Siet wat men nederhouwt — — — —
Dat is maer los g e w a e y en loten sonder vrucht.

Ibid. bl. 535, b.

Zie nog ibid. 11, 565 ,
Ghewaer. Geweer, sabel. Brab. tongval. Wdb. op

BREDERO.

Gewaer. Druktc, het onophoudelijhe heen en arec3.r drentelett. Wellicht
heen era wetter zweven.
van het werkw. Waren d.
Guts, vrijster, daer

sulcken g e w a a r voor de deur.
S. KOLM, Malle Jan Tots Boertige vryery,, bl. 8.•

Ghewaer. Bijvaiw. Wane, tvaarachti y.
2) Bestendig , vast , yedurig.
God moete sijn sidle ewelike ,
Urn sine ghenade , leiden daer
Daer die bliscap es g h e w a e r.
VAN HEEL U, vs. 128.

Gewaer bode, gewaerdt bode. Gevointachtiyde , ook
Ged. 11, 140, 452, '180, 192 en 206 ;

III, 78;

BALEN,

NMI.

Besc.hr. van

Dordrecht, bl. 500.
Ghewaerden. 1) Getvorclen, yesehieden, geheuren.
Vader Ouse, die inden hemel es,
Glicheylicht moete diju name zijn !
Toecome ons dat rike dijn;
1)ijn wille moete ghewaer de n.
Lsp. B. 11, C. 41, vs. 15.

2 Geraken.

Waer toe dijn vleesch ghedien mach,
Cat snldi merken , bistu wise:
Het wert der wormer seise ,
Diet knaghen inder aerden ,
Sich , daertoe saltn ghew aer de n.
.X. Plaghen , vs. 2468

3) Ontstaon , tvorden.
Wy mochten node van hem gaen

Om enich dine dat ye g h e w a e r t.
uuDEu. Ged. bl. 30, vs. 23.

Vertvaardigen, 7iett vertvaardigen, de yoedheid
c*ewaardigen.
of beleefdheid hebben. Wdb. op BREDERO.
Genade, 6 Michael , g e w a e r d i g h ons to hooren ,
Eer ghy een vonnis velt.
VONDEL , door V.

L. VI, 257, vs. 1102.

Zie nog ibid VII, 42, vs. '17 en VII, 9, vs. 36; Lsp. B. II, C. 36, vs.
1099, en zie venter Ghewordeghen en Ghe-werden,

GEWAA.—GlIEWA.
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2) Sehenken, geven, bewjzen.
Beslecht het ongelijek door middel, en gewaerdigh
Den schuldigen gena.
VONDEL , door V. L. X, 485 , vs. 19.

Ghewaerdschap. Gastmaal. MEYER.
Ghewaere. Waeht , bezelting, behoeding. KIL.
Ghewaerigh, gewareg. Waar, oprecht. NIL. en
Gewaerke. Bedrijf , handeling.

VAN IIASSELT.

Die omme sine quade g e w a e r k e
Van ongelove was verwaten
Van panes Felice , sinen vorsaten.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. HI P. VI B. I , vs. 40.

Ghewaerlijc. Bijv.nw. Waar, waarachtig.
Keyser! waer omme sladi den jongelinc,
Die seit ghewaerlike dine.
Der Yst. Bloeme, vs. 514.

Ghewaerlijc.

Bijw. Waarlijk , inderdaad, ieaarachtig.
Gods zone — —
Die God was ghewaerlike.
Lsp. B. I, C. 2, vs. 64.

Zie hog D r . VERWIJS,

Bloeml. I, 23,

vs. 302;

Beatrijs, vs. 652; Renout,

vs. 1653.

Ghewaert laten. Met rust laten.
Gavedi mi eue vette muus ,
Doer mede lietic u ghewaert.
Rein. door Dr. .1 ONCKBL. vs. 1123.

Ghewade

elders

Geweyt. Ingewand.

Sijn g ewade was wt ghedaen ,
Ende zijn lichaem ghesouten zaen.
MELTS STOKE, B. II, vs. 963.

Dit was van ewes varier g e w a d e.
Rein. door WILLEMS , vs. 1283. var.

Gewaden (Sware).

Quid ?

Volgens LE LONG verdriet.

Edel bloet, myn Her Jan !
Dese tale gact di nu. an :
Ward (weer) u vaste , gi syt verraden ,
Gi count noch t'avout in swaren g e w a d e n.
VELTII. Sp. If. fo. 248.

Ghewaden. Doorteaden. Rymb. vs. 16787.
Ghewaeh. '1) Nood , dark, behommering.

OLIEWA.—OlIEWA.
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Die vijfte daecht, die le versach,
isse te horcn mach hi verwerven;
Al waer hi in noch so quaden g c w a c h,

Ili

en sal met onversienlic sterven.
GOETMAN , Spyeghel der jonghers , vs. 463.

'Lie Dr. DE JAGER , Versa. bl. 298 tm vv.

2) Belveginy,
Zwijgh stil, ick door inijn' hear: my dunekt ick boor g c wag h.
VONDEL, door v. L. III, 823, vs. 374.
Hoe stil is 't overal , wy hooren geen gew a g b.
Ibid. X, 314, vs. 402.

3) Krijgsrumeer.
Opten derden dach van meye , wiltet verstaen ,
Wort ghesleghen voor Rotterdam een slach ,
Dotter so doot verdroncken , cede ghevaen
Bat dan drie hondert bleef , in claer g h e w ac h.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. I, 2 ,1 0 st. 159, vs. 104.
Van daar oak het krijghsgewagh bij VONDEL, ed. V. L. VIII, 660 ,
vs 1302.

4) Vermeldiny, bericht.
— — — zoo vertrock- by wegh , en groef in d'aerde
Een' put, en niompelde hierin 't geen hem bezwaerde ,
Hoe hy in 's meesters hof zijne ezelsooren zagh ,
En stopt dien putklanck , om te smouren het g c w a gh,
Met aerde en zoden toe.
VONDEL , door v. L. XI , 658, vs. 270.
Niet lang, hoort lit g e w a c h,
liebben zy in die piju des loots gelegen.
ZUYLEN VAN NYEVELT, Souter Liedekerts , Ps. 72.

5) Aandenken, herinnering , gedctchte.
Dit hooft , o wonder dingh , wanneer de doodt quam naecken ,
De werelt soo kon laecken ,
Dat alles wat hy sagh ,
Wel wenscht uyt syn gesicht, en soo uyt syn gewag h.
Dr. DE JAGER , Versed. IL 322.

Ghewach doen. 1) Zeggen, bekend snakes.
Want selve Cristus d o et ghew a
Niemen tote mi cornen en mach ,
Dan dien die vader aen mi trect.
Doctrin. bl 21 , vs. 395,
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Een phylosophe doet ons g hewac h.
Raet die men niet wandelen en mach,
Dat die niet en es goet.
Ibid. hl. 102 , vs. 1245.

Zie nog ibid. bl. 221, vs. 3, en bl. 312, vs. 1863.
2) Melding maken, gewag maken.
Nu sal is u voert doen gh ewach
Van dinghen , wet wel , van dien ,
Niemen tasten en mach no sien.
Ibid. bl. 213.
Zie nog Meliboeus , vs. 2925 en vs. 3278; VELTH. Sp.

H. fb . 170; KAUSLER,

Reimchr. vs. 5703.

Ghewaghen. 4) In de tvaagschaal stellen.
Ghi siet die gierige gewag en
Siel ende lijf om dat eertsche goet.
HILDEG. Ged. bl. 2 , vs. 152.

2) Durven ondernemen, onderstaan.
Ende seiden , dorsten sijs ghewaghen,
Dat sise gherne copen souden.
El. ends Bl. vs. 3628.

3) Zeggen.
Die joncfrouwe niet en ghewoech,
Dat sijt waer.
Ibid. vs. 2921.

4) Melden , spreken, berichten, herinneren.
Laat dan mijn tong uw' roem verhoogen ,
En all mijn levensdageu
Van owe magi gewaage n.
Dr. DE JAGERS Versch. bl. 322.

Ghewaghen. Schudden, dreunen.
Echo schier vau snatereu was vermoeid ,
Wyl van haar stem het gansch gehttcht g e w a a g d e.
Ibidem.

Ghewaghen. Laden, vercturen.
Ne stec in ander mans corer
Dine sickele niet, want du machts toren
Ende lachter daer of ghewaghe n.
KAUSLER , Denkmaler.

Ghewaghen.

II,

567.

Deelw. van ghewaghen of gbeweghen, dat is

beivegen en bij uitbreiding zenden , wegsturen.

GHEWA. —GI [EWA.
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Maer die (blvd. sat , twaren ,
Inder doder lichame varen ,
Die ter Kellen sijn ghewaghe n.
Lsp.

B. IV , C. 7 , vs. 51.

Gewacht. 4) Betvaakt , verzorgd , nagegaan. Wdb. op
2) Verwacht.

HOOFT.

Ic ben g e w a c h t, dies moetic waden
Over, soe is best can.
Limb. B. XI,

vs. 688.

Ghewachten (Hem). Zich hoeden , zich wachten.
Virgilius was die wijste een
Van Konsten , die ye verscheen ;
Doch konste hi hem g h e w a c h t en Met ,
Een wijff (en) brachten jut verdriet
Ende dede hem ontru ende toern ,
Daer doch hoir eer by wart verloren.
Mloep. B. I , vs. 2517.

Gewachten.

Bespieden.
Hi hadde bi nachte ende bi daghe
Verradelike gheleit laghe ,
Ende g h e w a c h t e bi subtilen treken ,
Al hare segghen , al hare spreken.
Walew.

vs. 7979.

2) Bemerken, opmerken.
Si bemaende ende besweert ,
Dat hi haer seide syn gedochte ,
Waer bi dat hi Met en mochte
Slapen binnen drien nachten ,
Dat si conste ghewachten.
Caerl. ende Eleg. vs. 885.

Ghewachten van. Bewaren voor, behoeden voor.
Redene was dese vrottwe geheten — — —
God selve maketse int paradijs , — — —
Ende gaf hare in erterike
Al selc herscap, dat si den man
V an dulheden ghewachten can
Ende van alien dorperheiden.
Dr. VERWISS, Die Rose, vs. 3082, var.

Ghewaldt, ghewalt. Kracht , ook macht en geweld.
Die tonne en had daer gheen g h e w al t.
Mloep. B. I, vs. 1528.

650

GlIEWA.—GTIEWA.
Wat schepsel heat zoo kleen g e w a l d t,
Dien quaadtdoen grootc moeite valt ,
Wanneer 't gesteeken is van spijt ?
IIOOFTS

Ged. fo . 89.

Ghewan. Weefgetouw. Zie HUYDECOPER Proeve, I, 284.
Ghewande. liwetvand.
Soe sprat: ,In sleets duvels name
Moeste dit strec sijn gheset !
Siet , lieve sone Martinet,
Dit was van uwes vader ghewand e."
Rein. door D r .

SONCK13L.

vs. 1283.

Ghewandelen. Omgaan?
Hoe mochtc hier el dan goet
Ghewandelen?
Limb. B. III, vs. 1167.
Gewandhuis. Lakenhal. NIJII. Ged. V, 28.
Gewandrieh. Handelbaar, good, zacht in den omgang. Zie GHESATE.
Ghewant. 1) Doek, stof , taken, ldeedingstof , geweven stof.
Nu trect hi ane .i. linen g e w a n t,
Dat

alve es ghenant.
Die Bodied. van der Missen. Vs. 179.

Voert dat etc goet cnape , die binnen Maehelne woonachtich es, g e want
molten moge , dat goet ende gave si. Drab. Yeesten , bl. 701. Die gone,
die in dose guide niet en sijn, mogen maken alrebande gewant sondes
alleen seairlaken, lingde ende geverwet. Ibid. bl. 725.
Zie nog Belg. Mus. II, 434; Caerl ende El. vs. 108; it. YISSOHER Ghenoegelicke Boerten , I, 7; Belg. Mus. IV, 314, vs. 365; St.-Bijb. Ezecli.
XXVII, vs. 20.

2) Allerlei koopmanschap, seheepslading.
Doe dede die verman roepen in die port,
Ofter eneghe coman waren ,
Die to Babylonien wilden varen ,
Dat si ter havenen voeren daden
liner ghewan t; men sonde die schepen laden.
Fl. ende Bi. vs. 1751.
En waarin bestond nu (lit g e want ? In orse, sonwren, serinen en

malen, sie vs. 1800 en vv. en vergelijk hiermede vs. 1820 en vs. 1821.
Zeer waarschijnlijk behoort de plants in den Lsp. B. III, C. 18, vs. 38,
ook hiertoe. Zie ook Alex. VI, vs. 963.

3) Want van een sehip.

GHEWA.—GEWA H.
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Maer alsemen den storm wiken siet ,
So eist tijt dat men sla de hant
An dien roedere ende ant g e w an t.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VIII B. LXX V , vs. 32.

Ghewapen. Gewapend man. Oorl. van Vert. Albr. bl. 427.
Gewapent. Dringend. Wdb. op HOOFT.
Ghewar, ghewar. Bijv.nw. Dit woord van »ware", d. zorg, oplettendheid, ontleend , beteekent acht gevend, oplettend, behoedzaasn, finks
bereid, gereed om jets te doen of te ondervinden.
G h e w a r was hi mettien bode ,
Alse die tscaep minde alleene
Om die walls.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P. VII B. LX VII , vs. 18.

Van de doot sprekende zegt de zelfde dichter:
Dies en sal mense niet ontsien ,
Want daer en es en gheen ontflien ;
Maer daer jegen sijn so g e w a r,
Coemt soe , dat mense ontmoeten dar.
Ibid. I P. VIII B. LI , vs. 11.
Die portwaerdre es so fel ende so g h e w are
Dat niemen den more der ghenaken dare.
FL ende hi. vs. 2482.

Zie HAT.BERTSMA Aant.
lot. 94 en Rymb. vs. 25682.
Gewareden bode. Behoorlijk, gevolmachtigde bode. NMI. Ged. 1,425.
Gewarech, ghewarich. 1) Waar, onvervalseht , gereeld , juist, op-.
reeht , waarachtig.
Tullius meet ons gewes ,
Dat hi een g h e w a r e h vrient es,
Die om lief no om leet
Sinen vrient niet of en gheet.
Doctrin. bl. 111.

Zie vender ibid. bl. 316 ; VEI.TH. Sp. H. f°. 289 en 431 ; Lev. van Jezus ,
Id. 21 ; NIJH. Ged. I, 48.
2) Geloofwaardig. Ende hi ontbant hem enen g h e w a r i g h e n droem.
Bijb. van 1477 , II Macabeen xy,, vs. 11.
3) Behoorlijk gevolmachtigd.
Ged. I, 364.
Gewarege varde of verde. Verzeherde vaart, reis, vertrek.
Des gevic u gewaregen verde
Bi Ridderseape , ende bi cede.
YELTH. Sp. H f°. 199.
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LE LONG heeft deze pla,ats verkeerd verklaard. Zie D r . JONCERL. Aallt. op
VAN HEELU bl. 85.
Ghewaregheit, ghewaricheit. T/Vearheid. Mar die werkt de werke
van der ghewareghei t, die court glierne ten ligchte. Lev. van Jemis ,
bl. 147.
Ghewarechlec, ghewarichlec. Wearlijk , inderdead, ongetwiffeld.
Petre , ghewarechlec du best een van denghenen. Ibid. bl. 220.
Zie ook RUUSBR. Tab. I, 153 , reg. '17; Jans Teesteye , vs. 2178.
Ghewarighen bode. Beboorlijk gevolmachtigde bode. NMI. Ged. 1,364.
Ghewarlee. Waarlijk, inderdead. G h ewarlec dese was nietten
ghenen, want hi es een galileus. Lev. van Jesus , bl. 220.
Gewas. Aanwas, vermeerdering. Wdb. op HOOFT.
Ghewas. Was, imperf. van wezen.
Nu biddic hem diet al heeft onder ,
Dat ie g h ewas of wesen mach
Dat, enz.
Vaderl. Mus. I, 214, vs. 225.
G-hewat, gewat. 1) Wadde, ondiepte, pleats wear men over eene

rivier trekt , doorwaadbare pleats, ook veer, overreact. Si volgheden hem
alden wech die leet ten g h e wade waert vander iordane. Bijbel van
1477, Josna II, vs. 7.
Geredeu quamen si aldus
Tenn g e wade op ene riviere.
Alex. IV, vs. 1280.
Zie ook VELTH Sp. H. P. 316 ; VAN HEEI,U VS, 4286 ; Lane. II, vs. 10091.
2) Wetering, volgens Prof. BRILL.
Die bouc seit ons flat ,
Bat vloyden jut g h e w at
Visschen, die daer speelden.

Mr.

MOLTZER, Bibl. VI, bl. 62.

Ghewed. Strijd.
Hi was uut even quaden ghewedde
Dies daechs ontgaen hi Waleweins ghevecht.
Walew. vs. 2650.
Gewee elders gevee. Vijandi g, tegengekant.
In een gedicht over de Mildheid wordt gezegd dat Mildheid en Dapperheid steeds hand aan hand gaan.
Waer deer es , es dander mede ,
Dat mogheu wi merken, ende aen desen
Die hier voerinaels lijf en lode
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Aventuerde sunder vrese.
Hector ende Mashed° ,
Julius ende Josue ,
David, Machabeus also ,
Karle , A rtur , nemic (noemic) man,
Ende G odefroete , die over zee
Conine was nemicker toe ;
Vrecheit was met hem g e w e e.
V aderl. M us. I, 342 , vs. 39.

Gheweeken, geweken. Vermurtvetz , overreden
Doe hi Bach dat tfolc niet hoorde
Na sine tale , na sine woorde ,
So waende hize g h e w eek en bet
Met exemplen van haerre wet.
Rymb. vs. 32117.
Zie nog VELTH. Sp. H. fo. 382.

Geweekt. Verzacht , v erteederd. Wdb. op HOOFT.
Geweer, Benit. Rif,. Wort di wat geinaeet of gegheven so hevestu
g ewe e r tenden drie iaren. Spieg. van Sassen van alien Keyserlijk en
reehten , bl. 49.

Gheweer. 1) Poging , streven. Wdb. op

BREDEBO. bl. 499.

Tegenweer,, gevecht , strijd.
Eer si te Hanuut
Quamen , met haren here ,
Was gherumet , sonder ghewer e
Ende sonder vrede , ende sonder pays,
Die bisscop weder van Falays
VAN HEELU , vs. 300.

Op dien torre was g h e w e r e
Stare , eer men hem opgaf.
Ibid. vs. 452.
Zie nog ibid. vs. 8403 ; Dr. JONCKBL. Aant. op VAN HEELU bl. 216 , reg.
16 v. b.

Gheweerden. Geschieden, , geworden.
Dinen wills most gh ew eerd en
Alsoe in den hemel als finder eerden.
Lsp. B. II , C. 41 , vs. 15.

Gheweerden. Vergunnen.
Ende hir binnen sal God gew eer den
Ons lieden te versiene van peerden.
Lane. II, vs. 22500.
II.

42
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Gheweeren. Af weren.
Ic ga sterven , in cant g h e w e e r e n;
Asschen ben ic code asschen moet ic keeren.
Belg. Mus. VIII, 453, vs. 51.

Gheweerigh. Duurzaam, sterk, hecht, stevig.
Gheweerke. Zie GlIEWERKE.
Gheweert. Gewapend.
Nu hebbende by my wel ses mael twintich duyst
Soldaten , wel g h e w e e r t, met pijeken in de vuyst.
Z. HEYNS, Judith, bl. 135.

Gheweet zijn. Bewust of zeker zijn

van.

liwer vrienscap ben ic g h e w e e t.
Limb. B. VIII, vs. 1682.

't Geweet. 4) Het geweten.
Hert-schrick treft my inwendigh
t Geweet maeckt my ellendigh.
CAMPH. Ps. VI, vs. 3.

2) Bennis.
Neen , geen Kinckel past G eweet
Waer aen dat men lust besteet.
A. VANDE VENNE, Sinne-Vouck, 1634, hi. 40.

Gheweghen.

Intr. 1) Belenden, aanpalen, naburig zijn, aan den

weg gelegen zijn.
Teylinghen ende Wasseuaere,
Dien beveelt hi dat beware
Tlant dat biden Rine leghet,
Bat den Bisscopdoem gheweghe t.
MELTS STOKE, B. III, vs. 124.

2) Voortgaan.
Doe ginc hi henen dor die vloet
Ende tooth tscip also to voet,
Oft hise gebringen moehte
Toten eylande, datmen sochte.
Maar hem quam eon storem jegen ,
Diese niet en Bet g he wegh en
Daer si wilden sijn , die heron.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. VI B. LVII, vs. 28.

3) Goan, zich wenden tot.
Twi nijdstu, moeder, dire dochter,,
Oat sou levee wille to suehter,,
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Want soe den ridder hier ontseget
Ende anden Conine es g h e w e g h e t.
Ibid. III P. I B. XLI, vs. 56.
Vergelijk hiermede HALBERTSMA, Aant. bl. 414.
4) Geneigd zijn.
Staet sijn herte daer toe ghewecht?
Hor. Belg. VI, 52.
De broeder was dus lang haer wonder wel g e w o g e n.
VONDEL, David in Ballingschap.

De wolf veel eer den das sal smeecken met sijn muyl ,
Eer ick —

— sal de vrouwen sijn gewoge n.
VONDEL, door v. L. II, 726.

Het onder n o . 3 aangehaalde voorbeeld, zou, mijns bedunkens, ook tot
(leze beteekenis kunnen behooren.

Gheweghen.

Trans. 1) Afzenden , afvaardigen.
Joseph sinen bode geweghet,
Die dat Futifere seghet ,
Dat hi mettem herbergen coemt.
MAERL. Sp. H. 40 . ed. I P. I B. XLVIII , vs. 1.

2) Doen goon.
Ver Jalousie, die God onse Heere
Lachter gheve ende grote onneere,
Hadde in den thor , alse men pleghet ,
Haren heimeliken vrient g h e w e g h e t,
Ende bewaert wel heimelike.
KAI/SLED, , Die Rose, vs. 3864.

3) Geleiden.
Doe gine hi soe verre dat hi veruam
Dat hi quam an enen coeman,
Die van Colne was gheboren;
Poe peinsdi wel to voren
Patten God daer hadde ghew e g e t.
Limb. B. I, vs. 2501.
Gods gratie wil ons alsoe gewegen
Datter sinen lof in sy gelegen.
Belg. Mus. IX, 134.
Wilt mi , bedructe, ter rechter pade g eweghe n.
Den Boom der Schriftueren , bl. 38.

4) Riehten , den goeden weg doen gaan.
Mettien gelede vanden lechte
42*
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So waren si g e w e g e t rechte.
Lev. van St. Franc. 2762.

Gheweghen.

Stork deelw. van

Ghewaghen. Genoemd.

Die hier vanden minsten sijn gheweghen
Ende met pinen wint u brodekijn,
, sijn.
Ghi sett ghinder vandenmeesten
Jans Teesteye, vs. 3469.

Geweydt. Gewaad. Wdb. op BREDERO.
Greweyt, gewade. Ingewand. Wdb. op BREDERO en
Geweyich. Prachtig, sierlijk , weidsch.

MEYER.

Comter yemant in gestreken
Buyten lande , nieu gekleet ,
Nieu gehult en vol van treken,
Heel g e w e y i c h toe gereet.
HONDIUS , MOde-SChaDS , 1621 , bl. 20.

Gheweir. Geweer. MEYER.
Gheweist. Geweest.
Ic hebbe g h e w e i s t in rnenich lant.
Walew. vs. 1086.

Geweld. Drijvende haast , speed.
Dus scieden si elle vanden velde
In hare herberge met g e w eld e.
Lane. III, vs. 21476.

Gewelde. Geweldenaars.
Wel dan : wat nu gemaeckt, om to scheen nyt 't bemoen
Den middel by ghebruyekt, die de ghewelde doen.
HARDUYN, Ged. door SCHRANT, hi 27.

Gheweldecheit. Gezag , macht.

Also ghelike verclerne alse du hem

hefs macht ghegeven ende ghewe ld e eh h e it alre creaturen. Lev. van
Jezus, bl. 214.

Geweldelie.

Bijv.nw. Machtig.
Na hem bleef gheweldelike
Nima Pompejus inden rike.
Lsp. B. I, C. 44, vs. 1.
Miltheit can den coninc maken
Ende setten opten stoel tAken ,
Ende bringhen daer toe scone
Toter hogher keiser crone
Ende maecten gheweldelike
Here van al aertrike.
Ibid. B. III, C. 23, vs. 153.
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Gheweldelic, gheweldehjek. Bijw. Met gewel(1, met macht, machtiglijk.
Wye g 11 eweld clic hem gheneert ,
Dat is die gheeu die strijdens gheert.
Mloep. B. II, vs. 3817.
Datsi aliens regierde trijck
Als een coninc, gheweldel ij c k.
Ibid. B. III , vs. 900.

Gewelder. Machthebbende om als overweldiger to handelen.
Si gelieten hem deer openbaren,
Dat si souden tot Loven varen
Ende al afdoen, datsi vonden ;
Ende verbernen totten gronden ;
Hen dochte datsi g e w elder ware.
VELTH. Sp. H. fo.

297.

Gheweldhebber. Machtige. De geweldhebbers der wereld. St.
Bijb. Efez. VI, vs. 12.
Gheweldich. 1) Machtig , opper?nachtig.
Ic ghelove an enen god ,
Diet al hevet in sijn ghebod
Ende gheweldich in den hemel sit.
Heim. der Heim, vs. 1947.

Een ridders borch , hid Mulrepas ,
Die van den lande van Limborch was
Gheweldich drossate to dien tide.
VAN HEELIT , vs. 1089.

2) Zwaar, grof. Wdb. op HOOFT, bl. 470.
Gheweldich, gheweldech sijn. Met een gen. In zijne Inacht, in
zijn bezit, ter zijner beschikking hebben. Salech syn die sachtmudeghe ,
want si selen ertriks gheweldech sijn. Lev. van Jezus , bl. 33.
Sal ic boven alle joncfrouwen
Dijn aller liefste zijn,
So suldy,, ridder coene,
Mijns lijfs g ew el dich sijn.
Horae Belg. X, 145, vs. 32.

Gheweldich, gheweldech sijn. Met een ace. Hetzelfde.
0 Sandrijn ! wel scone wijf,
En mach ic u niet gheweldich sijn ,
Het sal mi costen dat Leven mijn ,
Ende ewelic blijf ic verloren.
Lantsloot , vs. 35.
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Gheweldich, gheweldeeh worden.

Met een gen. In zijne macht

krijgen.
Wiste hi wel die wareid mede
Dat David weder sekerlike
Comen sonde in sijn rike,
Rude gheweldech worden tslants.
Rymb. vs. 10491.
Wat leet Paertsevael doer den grate ,
Eer hi des gheweldich wert.
Mloep. B.

I,

vs.

1297.

Gheweldich Heer. Souverein Vorst.
Gheweldicheit , geweldecheit. 1) Almogendheid, oppermacht.
Die bisscop riep altehant
Te hem — — genen viant ,
En maendene bi ons Heren cracht
Ende bider heileger crucen macht ,
Bat hine up hem zitten liete,
Ende Bonder noot van verdriete
Onder Gods gheweldichede
Tote Rome droughe in die stede ,
Behoudens lijfs ende gesont.
MAERL. Sp.

21

40. ed. III P. IV B. VII, vs. 41.

vrije macht, voile vrijheid.
Mer God orloefde hem dat hi ginc
Ghebruken, met groter geweldecheit
Al ander vrocht, waer si doer hine.
Vaderl. Miss. III, 240, vs. 156.

3) Het plegen van geweld.
Dus heb ict u voer gheseit ,
Dat craft ends ghew eldicheit
Maken nijt ende grote veede.
Mloep. B. III , vs. 1154.

Gheweldichlick. Vrijmachtig.
Si regierde gheweldichlick
Alle dat Rodopeyssche rijck.
Ibid. B. I, vs. 331.

Geweldt. Versterking van krijgsmacht.

Wdb. op HOOFT.

2) Macht, vermogen, bezit. Zie GHEWELT.

Gheweldt (Schepen van). Schepen ten oorlog toegerust.
HOOFT.

Wdb. op
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Ghewelle. Kluteen van work of vlas ter grootte cow.r ot?jf, welke
men den haviken ale geneesmiddel tegen, zekere onyesteldheid ingaf.
Ghewelt. 1) Macht, bezit, besehikking , vermogen.
Daer omme seldi mi silver ende gout ,
Her tonne gheven in miere g h e w e l t.
Esmoreit , vs. 119.
le set mijn lant in uwer ghewelt
Bat ghijt in trouwen bewaren selt ,
Tote dat is come van Abelaut.
Gloriant , vs. 561.

Zie nog van Seghelijn van Jher. fo. 53, d.
2) Macht, gebied, heerschappij.
In sinen tiden waren si ghetoghen
De Neder Zassen , ende wilden poghen
Te nederne de Roomsche ghewel t.
MELTS STOKE ,

B.

I,

vs. 65.

3) Het vermogen on?, aan zijn wil to voldoen.
Ic sal mi doden , is hebbe die ghewel t.
Fl. ende Bl. vs. 1204.
Want als sy cryghen hoir g h ew el t.
HILDEG.

Ged bl. 137 , vs. 88.

4) G ezag
Want al haer jagen is om gewe lt.
Nieuwe Werken der M. v. N.

L. VI,

De Keyser sprat : Op u gewelt
Latic nu dit striden staen.
VELTH.

Sp. H. O. 345.

5) Kracht.
Absinthium
Es een cruet van grooter g h e w el t.
MAXIM,

Nat. Bl. HS. B. X, vs. 88.

'T geweld van munren.
VONDEL ,

door v. L. II , 238.

6) Krijgemacht.
Alse Paris wiste die nimare ,
Dat dat griexe her cornea ware ,
Trac hi op een slechte velt,
Met algader siere gewel t.
Alex. IV, vs. 1099.

7) Sterkte.

139.
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littlaes! w at mercken wy hier al veranderi nge n ,
Helaes ! Jerusalem , ons schynen alle dingen
Vergaen met uwen val ! Wat Scyth , wat wreede Parth
Die hier voorby gaet, moet met een medogend hart
Niet aenzien dat geweld vernielt met steel en vuerwerck
En geveu een gehuyl.
VONDEL , door v. L. I, 744, vs. 2098.

't Geweld dat soo geswint is opgehaelt nyt niet.
Ibid. II, 612 , vs. 328.

Ghewen.
———

Die ghene die meten

Haren coop met valschen maten hen,
Die steelt vasehelike g h e w e n.
Die .X. Plaghen, vs. 1647.

Gewen. Gewoonte, hebbelijkheid.
— — — — de vuyle Vrouwen kennis
Die velen deser eew een onversust gew en is,
Een kondigh tijd-verdrijf, eete openbare vrcughd ,
Heb ick afgrijselick in 't heetste van mijn' jeughd
Gevloden en verdoernt.
nova. Korenbl. I , 445.

Ghewendte. 1) Hoogte tusschen twee voren van een omyeploeyd land.

KIL.

2) Morgen lands. Ibid.

Gewennis. Gewoonte.
En schoon soniwyl noch hier, of dear, misschien
Een enk'le straal, en licht van beet're kennis ,
By deeze , of die , gemerkt wierd , of gezien ,
't Wierd uitgedooft door algemeen gewenni s.
OUDAAN Poezy , I, 89.

Gewente. Gewoonte.

NIL. Wdb. op BREDERO.

Spillen is een quae g e w e n t e,
CATS, 1828, I, 500, c.

Zie nog P. VERWJJS, Bloeml. III, 149, vs. 19; IlUYG. Korenbl.

1,

594.

Ghewepen. Besehermen.
Men gine deer houwen ende slaen ;
Die kerstine worden zeer ondaen ,
Hem mochte gheen weren ghewepen;
Zi moesten alle die doot ontfaen.
D r. VERWIJS , Bloenil. II, 102, vs. 68.

Ghewer , ghewerre.

Inkorting van geweriy , zoo als bloede voor

bleedia , onz. Medestrijdend , in den strijd behul pzaam.
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Snn ridderscap was hem ghewer
Ende ghehulpich tallen punghise.
Walew. vs. 10702.
Hi gaf hem orlof, ende hiet
Dat si souden sijn g h e w e r r e,
Waert dat quame also verre ,
Dat de viande quamen met here,
Pat si trecken mochten ter were ,
Ende weder stake de felle scarce.
MELIS STOKE, B. VIII , Vs. 9.

G-ewerde,

wisselvorm van

Geverde. Seel, spoedig. HILO. Fragm. van

den Ridder Reynolt , bl, 146, vs. 110. HOFFMANN VAN FALLERSLEBEN heeft
g e v e r d e. Zie dit woord.

Gewerdegen,

gevolgd door dat. Zich vertoaardigen , de goedheid

hebben.
Vader van hemelrike, here,
Gelovet moetstu sijn embermere ,
Bedi dattu gewerdeges dattu.
Over dine vriende ons nomes nu.
Lane. III, vs. 10591.
Zie 00k GEWERDEN.

Ghewerden. 1) Worden , ontstaan , aantvezen, hrijgen.

Ende dan sal

men brenghen vor hem alle die mensehen , die ie gheworde n. Lev. van
Jezus ,

bl. 197.
Wijn, alsic verhore ,
Is die beste liquore,
Die God ye Ghewerden dede.
Lsp. B. I, c. 32, vs. 11.

2) Begaan.
Sy vragen my wat can 't u baten ,
Bat ghy u met die grillers quelt ?"

Meer dat sy my gewerden laeten ,
Ten kost gesontheyt, eer, noch geit.
BEAUMONT , Ged. bl. 42, vs. 15.

3) VoorbUijaan, doorgaan, passeeren.
Bit liet hi also gkewer den doe.
Fl ends BI. vs. 3231.

Ghewerden. Zich verivaardigen, de goedheid hebben.
Die selve God , die g e w e r de
Te makelle hemel cede erde ,
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Mort hoeden den keyser coeue.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 1637.
Nochtan heft hi so fellen sede,
Pat hi en, gew er de niet
Mi to sachtene mijn verdriet.
Dr. MMUS , Die Rose , vs. 3341.

nog het glossarium van den Lsp. op Ghewaerdighen.
Ghewere. Verdediging.

Zie

Men mach tellen groote eere
Van diere Brabantre ghewer e.
VAN 11EELU VS, 5931.

Ghewere (To). Ter verwering.
Daer hi die Brabantre sochte
Toendi hi, ende oec syn here ,
Dat hi hem bled t e ghewer e,
Soe groote coenheit ende ange.
Ibid. vs. 6408.

Ghewere (Sonder). Onverhoeds , zonder dat men er iets aan doen kan.
U troest hi sal wesen verre.
Gi selt suchten met dieper herten ,
So dat II sal u leven smerteu.
Pit sal u comen sond er g ewer e.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 2287.

Gheweren. Tegenweren , tegenkanten.
Daer tegen en helpt gheen ghewer e n.
SMEKEN, Tspel Vanden H. Sacr. vs. 1280.

Gheweren in den recht. Gerechtelijk waarmaken. So seg wi , dat
en ieghelijc van desen heren al sulks goet , alse sine seggere ouver leverde in prise, ende niet g he w er en en can in den r e c h t, den
Ged.
andren verstoren sal, dien dat afghewonnen wiert met ghelde.
I , 363.
Ghewerff. Handeling , onderhandeling. niL.
Wart is int hoghe rijck ghesant ,
Om eenre ghewerff in stilre list ,
Daer dackerman niet off en wist.
Mloep. B. I, vs. 81.

Ghewerf der leden. De wervels of verbindingen der leden. niL.
Ghewere. 1) Werk , bedrijf,, verrichting , daad , handeling.
Die Zassen — — —
Die wel code vromelike
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Bescudden die Roomsche Kerke ,
Beide mit rade ends met ghewe r k e.
Esp. B. II , C. 49 , vs. 70 , var.
Biden ghewercke van minen wive
Es mi dit ghesciet ende meneghe blame.
Dboec vanden Houte , vs. 28, var.
Zie nog Heim. der Heim. vs. 696 en vs. 827; Lane. IV, vs. 2532,
Belg. Mus. VIII, 452 vs. 8.
2) Oefening.
Aldus en sochte die Heilighe Kerke
Van penitencien ghene ghewerk c.
Het boec vander Wraken III , vs. 1904.

Ghewerke, gheweerke. 1) Gebouw.
Clodoveus drouch crone daer nare ,
Ende gaf sente Martijns kerke
Vele scats ende beterde t g e w e r k e.
MAERL. Sp. TT. 40. ed. III P. VI B. X, vs. 138.

2) Boutvorde.
Dese Boudin — — —
Dede stichten van sconen gheweerke
Tsente Pieters eene keerke.
KAUSLER, Reimchr. vs. 1001.

3) Vervaardiging , fabricaat.
Dat laken , daer of seriven die clerks,
Was van sarrasijnschen gewerk e.
BLOMM. Oudvl. Ged. II, 79, vs. 366.

Zie ook Belg. Mus.

VIII,

96, vs. 10.

Ghewerken. 1) Maken, seheppen.
Dane hebbe Mamet ende Apolijn ,
Ende die sceppere die mi gewrachte,
Dat is hebbe von den mijn gheslachte ,
Ende oec die moeder die mi droech.
Esmoreit , vs. 691.
2) Doen , uitvoeren. Ende wi selen stave hebben in once hande , dat es
dat wi ons verlaten moeten op de gratis Gods ende op syn onthout, weer
dan op al die werke die wi g h e w e r k e n moghen. ItUUSBR. Tab. II ,
161, reg. 14.

Ghewerlie. 1Vaarlijk. Die

ghene sijn ghewerlie vreedsam , die

in hare zielen ende in haren lichame vrede boucle'', enz. Stemnaen , bl. 41.

Ghewerrent. Op hunne hoede?

Gil ENV E. -41 /1 E W ES.
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Want (Men die Conine elide sine gesellen
Ten yse quam , daer wi of tellen ,
Ende daer over waenden syn leden ,
Werden si aldaer bestreden
Van den Yriesen , die wel des
Gew erre nt waren , des syt gewes.
VELTH.

Sp. H. fo . 50.

Wat het woord G e w e r r e n t aangaat, deze spelling is aan twijfel onderhevig, aangezien dat er in het HS. staat »gew'ret" , dat ook gewarent
kan zijn.

Ghewerven. Vertverven , in bezit krUgen.
Hi sal altijt sorghe draghen
Hoe hi eere mach bejaghen ,
Ende uwe hulde vast g h e w e r v e n.
1411oep. B. I , vs. 1775.
Paris , die hoveerdighe man ,
Die al die Troissche stat verda-rff,,
Mit sijnre brunt die hi ghewerf f.
Ibid. vs. 3148.

Ghewes. 1) Gewis , zeker. Passim.
2) Verzekerd, weggelegd , voorbehouden.
Wye lyden wil off heeft gheleden
Persecuci buten schouden ,
Om die gherechticheit te houden ,
Off noch lijt versmadeues ,
Themelsche rijc is hoer g h e w e's.
HILDEG.

Ged. 51. 126 , vs. 218.

Ghewes doen. Te kennen , te verstaan geven , mededeeten , doen tveten ,
Onderrichten.
Ende wet oec dat die wise man
Ghene raste ghehebben en can
Alse hi biden sot es
Also ons Salomon d o e t g e w e s.
Meliboeus , vs. 1743.
Een meester d o e t ons g h e w e s,
Dat , enz.
Doctr. B. III, vs. 761.

II, vs. 1038 en III, vs. 19082.
Ghewes doen op. Verzekeren , bevestigen.

Zie nog Lane.

Ende o p dit Johel oec do et gewes.
VELTH. sr 1-1

fo . 473.

GHE VVES.—GHE WI.
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Ghewes maken. Te kennen geven , leeren.
Tullius maect ons ghewes,
Dat hi een ghewarech vrient es ,
Die om lief no om leet
Sines vrient niet of en gheet.
Doctr. bl. 111.

Gewesen. Zijn , bestaan.
Dat dat vole van ertrike
Also goet es ghemeynlike ,
Ja , dleeke vole , als ye g h e w a s.
Jails Teesteye , vs. 3372
Die Goods Zoen is op verresen ,
Wat ye g h e w a s off noch sel wesen ,
Dat heeft sijn wijsheit al voersien.
HILDEG. Ged. bl. 57 , vs. 52.

Gewesen. Quid ?
Nu wouts God , hi sal g e w e s e n
Van sire smerte , van sire scande.
Lane. II , vs. 44828.
Maer sine mochtens niet gewesen,
Tirst dat hen tgescutte gebrac ,
En had gedaen Lanceloet van Lac.
Ibid. III , vs. 15973.

Geweten, geweeten. 1) Medeweten. Wdb. op

HOOFT.

2) Bewustheid. Ibid.
3) Gekend , kennis gehad aan. Ibid.

Ghewette. Boete , straf. ML.
Ghewiel. Opwelling van een modderachtigen , vuilen grond.
Luxurie es eene yule sonde ,
Si comt uut enen vulen ghewiel e.
BLOMM. Oudvl. Ged. III , 86 , vs. 963.

Gewight. Evenwicht. Wdb. op HOOFT.
Daer op eene hooge rots sijn' kruyn : alwaer sy gaen
Sich plantende in 't gewight op hunne teenen staen.
VONDEL , door v. L., II, 286 , vs. 1562.

Ghewijlt. Gesluierd of die den sluier droegen. Sy liet achter 40 g h ew ij1 d e nonnen. Belg. Mus. VI, bl. 169.
Gewijs. Uitspraak , uitwijzing , beslissing. Wdb. op HOOFT.
Ghewilcoeren, gewillecoren. Betvilligen , door goedkeuring bevestigen. So hebben wi zarneliken ghewilcoert ende overghegheven , dat
enz. NIJH. Ged. II, 90.

GHEWI,—GHE WI.
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Si stont op ende seide : ,Wetti
Wat gi nu hebt gelovet mi ?
Dat gi suit to desen
Tornoye, die nu sal wesen,
1qn rechte mouwe dragen, ende gi
Met wapine doen suit dor di minim van mi."
Hi gewillecoret harde saen.
Lane. IV, vs. 667.
Zie nog MM. Ged. II, 285.

Ghewillelike. Met vollen wit

of zin.

Ic hebt belooft , ende wilt ghelden
Ghewillelike — — — —
Te dichtene enen Bestiaris.
Nat. Bl. bl. 6 , vs. 102.

Ghewillieh int gevecht. Vurig , ijverig , heet in het gevecht.
Want die oem brochter jegen
Menegen overcoenen deghen ,
Die ghewillich was int gevecht.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III , P. VI B. X XX , vs. 45.

Gewillieheit. Vuur,,

fiver, aandrang.

Si begonsten hare orse nopen
Met sporen ends quamen gelopen
Met gerecliter glavyen beyde
Met groter gewillicheyde.
Lane. II, vs. 4334.

Gewillight. In waarde gestegen , williyer geworden. Wdb. op HOOFT.
Ghewilt. Hetzelfde als Ghewelt.
Ghewin. Tegenkanting, tegenstand, weerstand, strijd.
Een edel dine eist heffen den zin
Boven naturen ghewi n.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. I P. VIII B. LI , vs. 38.

Gewinden. Waaien.
(Gansen) vlieghen nu Oost , nu West ,
Also alst hem gewindet best.
Nat. Bl. bl. 252 , vs. 332.
Eigenlijk : zoo ale hair de wind het beste is.

Ghewinne. I) Verdienste.
Dito een poent van groten ghewinn e.
Meliboeus , vs. 2831.
2) Voorspoecl.
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Wi lesen van hem aldus
Dat hi , met orloghe ende met sinne ,
Rome brachte te hoghen g h e w i n n e.
Jans Teesteye , vs. 1309.

Ghewinnen.

4) Verkrijgen, verwerven , erlangen.

Een wijf haddi , die vele bet
Was geboren dan hare man ;
Dor sgoets wile sine ghewan.
Ferg. vs. 292.
Alsoe dat men tAken binnen
En ghene spise en mochte g e w inn e n.
VAN HEELU, VS.

2114.

2) Krjgen.
Polistratus , een griex man,
Die harden groten dorst g e w an
In dien strijde.
Alex. B. VII , vs. 491.
Daer na , als si weder van
Buten haer sinne volcoemlec g e w a n.
Lev. van St. Lutgardis bl. 96.

3) Gedaan krijgen.
Ende can hijt niet ghewinnen
Met scalcheiden.
Lsp. B. III, C. 4, vs. 543.

4) Overwinnen , veroveren , innemen.
Daer gaf hem Abram, die helighe man,
Van al den goede, dat hi ghew a n
In den stride, die rechte tiende ,
Melchisedech.
Rymb. vs. 1660.

Zie nog ibid. vs. 10694.
Ghewinnen (Sonde). Zonde op zich laden.
Dat ghi te mi comt met uwen scheme,
Daer seldi mede sonde ghe wi nne
Fl. ende Bl vs. 3001.

Ghewinnen. (Die scale eener Hoot). De schaal eener noot doorbtjten.
Der noten gelijet dese hystorie ,
Die bitter hevet buten de slume ,
Die scale so (h)ard , dat mense cume
Metten tanden can g e w in n e n.
Rymb.

vs.

41.

Ghewinnen (Lijf). Geboven wovden , in het leven korner?.
Nyemant die oyt I ij f ghewa n.
HILDEG. Ged. bl. 126, vs. 253.

Ghewinnen (Schmid). Schuldig zijn of zich schuldig maker/.
Soe brengheu si menighen scamelen man
In woird, des hi nye schul d ghew a n.
Ibid. bl. 9, vs. 368.

Gewisen. Aanwijzen, aantoonen.
Conde my yemant beter g e w is en
Ic bleefs daerby mijn leven lane.
HILDEG. Ged. bl. 217 , vs. 30 , var.

Ghewisse. Vertrouwde , vertrouwd persoon. Wdb. op BREDERO.
Ged. II, 238.
Gewisse bade. \ Gevolmagtigde.
Gewoelt. Quid? Wechelmaecker,, die met -- — — sijnen soone
vermoort hadde de huysvrou van den greffier van Nevele — — — ter
wijlent haeren man op de wacht was, dan of (waarvoor) den Vader wierdt
doodt ghepijnecht. Den soone wiert g h e zv o el t. Belg. Mos. VIII, 424.
Ghewoent. Gewoon. MEYER.
Ghewoent sijn. Woonachtig zijn.
Abner was semen van Jetro ,
Ende was daer ghew o en t also
Onder tfolc van Israel.
Rymb. vs. 7372.

Ghewoente. Costume van den Lande, gebruik.
Ic gheve di weder lijff ende leven,
Mar du suls goede soene gheven
Des doden maghen, nadat buert
Ende van ghew o ent en dat behoirt.
Mloep. B. II , vs. 2026.

Ghewoest. Verwoest.
Ende in Aelmaengen menige stede
Selen gh e w o es t werden dan.
Het boec vander Wraken III, vs. 934.

Ghewogeu, ghewoogen. Genegen. MEYER.
De wolf veel eer den das sal smeecken met sijn' muyl ,
Eer ick, verwonnen, sal de vrouwen sijn gew oge n.
VONDEL , door v. L. II, 726, vs. 695

Jan badm' om hondert Pond to leen , als waer ik mal ,
En sei, 't was Met met al voor luyden van vermogen:
Jan , sei 'k , is 't Met met al, ick ben u wel gewogen,
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OHEW0.— GEWOU.
Daer 's dat ghy van my eischt; en gaf hem niet met al.
uuru. Korenbl. II, 481.

Gewolck. Luchtruim.
Het swart gewolek, daer by /nee ging om-togen ,
Was als een tent die hem verschool voor d'oogen.
CAMPH. Ps. XVIII, vs. 5.

Waerom en hebb' ick mijn aermen
Niet vol-vedert als dit volck,
Dat daer tuymelt door 't gewolc k.
Belg. Mus. X, 11.

Gewone, gewoon. Gewoonte.
Leerdine nog dus na sine gewon e.
Taalk. Mag. IV , 28.

Het comt altoes na sine gewon e.
VELTH. Sp. H. fa . 150.

Zie nog HUYGENS , Korenbl. I, 456.
Gewoonlyk. Gewoon. Wdb. op HOOFT.
Ghewoent (Van) hebben. Gewoon zijn.
Soe doe is altoes Bonder letten
Opten toerne een kaerse setten ,
Alsoe is hebbe van ghewoent.
Mloep. B. II, vs. 295.

Ghewoorden. Uitspreken , met woorden uitdrukken.
— — — dies was
Soe vele , dat went niet ghewoorden
En conste haer bernen noch haer moorden.
VAN HEELU , vs. 3897.

Gewossen. Gewassen, toegenomen. Wdb. op HOOFT.
Gewoude (Met). Volstrekt, absoluut , onwederroepelijk.
Maer omdat gi bat gelovet no
Hem dan gi doet min onscoude,
So willic rumen met g e w o u de
U hof ende scuwen vordane.
Lane. III, vs. 18736.

Gewouden. 1) Gehengen, gedoogen.
Die vrouwen willen zijn ghebeden.
Si hebben natuerlijck in van seeden ,
Dat sy hem somwijl droetich houden,
Wanneer die tijt des wil ghewoude
Mloep. B. I , vs. 1228.

IL

43

GEWOU.—GlIEWO.
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Daventure moots g h e w o u de n.
Walew. vs. 6998.

2) Bedwingen, to boven komen. Volgens D T .

JONCKBL.

overweldigen.

Goet berou mach als ghewoude n.
Beatrijs , vs. 648.

3) Beschikken over iets, macht oefenen, gezag hebben.
God moeter of ghew ou de n.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 430.
Gi selt over al mijn tale houden ,
Ende in mijn lant van als gewouden
Alse mijn soverein boelin.
Rein, door WILLEMS , vs. 7610.

4) Verrichten.
Soe en can die mensche niet ghewouden
Enich werek van caritaten.
HILDEG. Ged. bl. 157, vs. 42.

Ghewout. 1) Macht , bereik.
Dat kint dede hi int wont
Draghen inder beesten g h e w o u t.
Mloep. B. III, vs. 1016.

2) Macht, gezag.
Want dat landshere ierst g h e w out
Ende macht op ertrike ghewan ,
Dat was om dat ele man
Den andren tsine sonde gheven.
Lsp. B. HI , C. 12, vs. 48.

3) Kracht.
Firmament hetet bi namen ,
Omdat hem hout so vaste tsamen ,
Ende het de watre so vaste hout ,
Die boven ons sijn , met gewou t.
Rymb. vs. 176.
Binnen

iaren werden si out.,

Dat si verliesen eer g e w o u t.
Alex. VII , vs. 933.

4) Krijgsmacht.
Daer was een soudaen onvervaert ,
Getrouwech ende machtich sere ,
Medaces hiet die here ;
Darise was hi so hout ,

OHEW0.—GHEWD.
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Dat hi ende al sine gewout
Door eem die doet wouden besuren.
Alex. VI , vs. 167.

5) Geweld. Sterven met gewout is eel?, geweldadigen, dood sterven.
Die Grieken quamen to gewallet ,
Ende dorstackene menichfot:t ,
Dus moeste hi sterven met g e w o u t.
Ibid. V , vs. 128.

6) Gebied, heersehappi j, land, gewest. JUL.
Remiklus zyn na-zaat , is het gebiedt gebleven ,
Die nu met rust en vruecht zyn groot gewouwt bezit.
BREDERO ,

Griane , bl. 2.

7) Schuilhoek of eigen gebied, eigen honk.
Dat es , datten alien diere
Ontsien, alse hi (de leeuw) es erre;
Soe seere, waren si hi ochte verre,
Ende hoorden si den leeu brieschen ,
Alsoe verre alsijt ghevreischen ,
Waren si op tfelt of opt wont ,
Dat elc vlouwe in sire g h e w o u t.
VAN HEELU , Vs.

3256.

8) Beheer,, meesterschap.
,God antwoorde ten kere :
kint , dattu winnen soud ,
Sal hebben dijns goeds ghew

d.

Rymb. vs. 1716.

9) Menigte, groote hoeveelheid.
Hi sendde selver ende good
Tote Damas met g h e w o u d
An Benadab.
Ibid. vs. 12370.

10) Kracht van glans in keurgesteente.
Die lg. steene , sonder waen ,
Waren so claer in haer ghewou d.
Ibid. vs. 4957.

Gewracht. Gewerkt , uitwerking gehad.
Ghewrack. KWh, gewrok.

Wclb. op HOOFT.

Ic love bet vrenchde ende ghemack ,
Dan toirn , leyd ends nijds ghewrac k.
_Mloep. B. IV , vs. 2208.

672

GHEWR.—GYEGH.

Ghewranck, ghewronc , ghevrone. Uit »wringen" ontleend, beteekent het spanning, vijandelijke spanning en bij uitbreiding twist, verdeeldheid, onmin, wrok, haat.
Om dit werd een groet gewran e,
Die Heron entie stede gemane.
VELTH.

Sp. H. fa. 373.

Soo eest weer dat tier tijt stout
Een groot ghewranc tusschen dlaut
Van Loen ende van Brabant.
Brab. Yeesten D. II, bl 349.
Cort daerna, seldi verstaen,
Soo es een onminne op ghestaen
Tusschen Janne van Cuyck, ende een ghevron c,
Ende den jonchere van Cranendonc.
Ibid. bl. 271.

Zie nog D r . VERWIJS , die Rose, vs. 8601.
G-hewroeghen. Beschuldigen.
Doe hadde die coninc achtinge das
Hem to makene here over dat rike.
Dies nijddene die princen ghemeenlike,
En pensden vele, ende dochten
Hoe sine ghewroegh en mochten.
Rymb. vs. 16806.

Gewroehte stoffe. Bewerkte stoffe. Wdb. op HOOFT.
Gewust. Bekend. Wdb. op BREDERO.
Ghi, ghy. Gij. Passim.
Gyb. Hetzelfde als Gijp bij CATS, namelijk rukwind, windvlaag. In
VAN LENNEP ' S Zeemans-Woordenboek vindt men gijp niet afzonderlijk behandeld , maar de spreekwijze pas op de gijp wordt daarin overgebracht
door : Wacht u voor de wisselvalligheid der fortuin.
Hier is een baek-stagen-wind vol gevaar,, en daer-men by-zonderlick op
de g y b moet letten. DE BRUNE , Banck.-Werck, 1660, I, 161.
Giegauw, gigauw. Woord van onzekere beteekenis. In DE LAGERS
Versa. bl 194 komen eenige gissingen daaromtrent voor.
Giegel. Viool. Wdb. op BREDERO.
Gyeghen. Tegen, tegenover, met. Wisselvorm van jegen.
Hoe sonde is dan figuren neemen ,
Die enighen mensche mochte betemeu ,
Te liken gyeghen rechte hoveerde?
HILDEG. Ged. bl. 81, vs. 19.

GIEY.--GHIEN.

Giey.
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Quid?- Volgens LE LONG, het puikje, het uitgelezen gedeelte.

Na eerst eenige voorname strijders to hebben genoemd, die alien gosneuveld waren vervolgt VELTHEM:
Dit was t g i e y ute genomen
Van dengenen die der waren comen.
Sp. H. fo . 262.

Ghiel, giel.

Keel.
Hem was zijn mont ende zijn ghiel
Menich ghelachte wijt.
Siute Brandaen, vs. 2122.
Cort quamen si in groten noot
Want een dier alte wonderlijc ,
Eeneu linddrake ghelijc ,
Wilde verzwelghen Karen kiel ,
Hem was sine mule ende sijn g i el
Menich ghelachte wijt.
Ibid. vs. 274.

Gielen.

Quid?
Die een kooltje soeckt te gielen,
Om 't gerief.
A. VANDE VENNE, Sinne-vonck, 1634, bl. 73.

Wordt hier door een' kooltjs de groente bedoeld, dan zal gielen zieden
of kooken beteekenen, maar nit de vorige bladzijde meen ik te moeten
opmaken, dat hier van turfkolen sprake is.

Ghielen, ghijlen. 1)

Om den twin leiden , bedriegen. KIL.

2) Bespotten uitluchen. Ibid.
Zie nog Ghijlen en Gilen.
Ghiön. 1) Spreken, zeggen.
Plinius die wille ghien,
Dat hi Apis hevet ghesien.
MAERL. Sp. H. I P. I B. LIII, vs. L

2) Belden, erkennen, bekennen.
Ende waert dat si der mesdaet g i e d e n,
Ende Gods wet anevinghen ,
God soudse weder int lant bringen.
MAERL. Sp. H. I P. II B, VIII, vs. 54.

Een vrient ter noet es altoes goet,
Des dar ic wel der waerheit g i e
Belg. Mus. X , 76.
Zie nog NIJ11. Ged. 1, 222; Belg. Mus. V, 78; Nieuwe Werken d. M.
v. N. L. V, 2 e Si. bl. 61 ; D r. DE JAGERS Versch. bl. 278 en VII;
MAERL. Sp. H. III P. IV B. XXXVII, vs. 117.

GITEEN.—GHIER.
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3) Verlangend near jets staren of gapen.
Alexander ontmoette op zijnen tocht zeer hoop boomen , die aan de
'Lon, en anderen , die aan de Maan gewijd waren en spreken konden. Hun
priester zeide hem dot, ingeval hij de waarheid van het een of ander
wilde weten , hij slechts cone vraag bedenken , en met de zijnen naar den
kruin moest opzien. Daarop volgt :
Vore der Sonnen boem si ghie n.
Alex. X, vs. 795.
Angs. »gynian, ginian". Zie BOS-

Ghienen. Geemven, gaper?.
WORTH. Angs. Diet.

Ghienen. Toestemmen, erkennen.

Ged. III, 227, in de noot.

Chier. Cier. Laet a niet bemoeyen dat ghy die geneucht niet hebt
mogen zien , ende maect daerom even goet ehie r. Plutarchus , 1644,
fo . 149 , a.
Chier (Doode). Oudtijds beteekende chier gelaat en goede chier
waken :een vroolijk gelaat rotten, zoo als men gewoonlijk bij maaltijden
doet. Later is de eigenlijke beteekenis verloren gegaan , en overgegaan in
die van lekker eten, drinken en vroolUk zijn. Doode chier daarentegen
geeft, volgens de grondbeteekenis to kennen een droevig , neergedrukt

gelaat en komt voor in :
Die knape keerde uten hove sciere,
Hine hadde gene dode chiere,
Hi reet blide aehter die port,
Up en neder weder ende vort.
Ferg, naar het HS. vs. 720.
Gier. Vrek, gierigaard.
— — — de vooght , een rechte gier,
Hoort al de klachten aen.
CATS, door Dr.. V, vi. I, 402, b.

Ghier. Sikkel, of sikkelvormige uiteinden. SPIEGHEL van het iVioerliclit
of de zon sprekende , zegt dat zij de hoorns der Mann, hare zuster, afwisselend doet inkrimpen en ronden.
Het Meerlieln herwerts nu den middel-hoop (evennachtslijn) genaakt:
Dat hier een blye Lent, en Zuidwerts Herrefst maakt.
Zijn zuster kleint en rond , by buert , haar scherpe g h i e r e n.
Taleye, uitg. van 1614, vs. 33.
Ghier, gier. Bijv.nw. 1) Gretig , begeerig, najagende.
Versaect de werelt en al haer g h i e r woolen.
ANNA BYNS, Ref. III, 1602, bl. 56, v°.

Her coninc ne sijt niet to ghier
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Te doene daer lachter ane leegt,
Dat men u mesprijs seecht.
BILDERD. T: en D. V. IV, 131.

2) Ilebzuchtig , inhalig.
Wilje giere menschen vangen ,
Geeft, soo wertj er meester van.
CATS, door Dr. V. VL.

165, b.

Juyst daer een giere vooght een maeght besteden sou.
CATS, 1828, I, 260, a.

Zie nog Lsp. B. III, vs. 81 ; VONDEL door v.

Giere.

L. I, 229, vs. 17.

Geener.
In giere wijs.
Alex. VI, vs. 96.

Ghieren, gieren. 1)

Op eerie schraapzuchtige wijze gewin drjven.

Wee dien, die met quade gierigheyt g i e r t voor sijn buys. St. Bijb. Hab.
VS. 9.

2) Geruisch, gedruis, getier maken , snerpen, knersen, krassen,
sissen. RIL.
3) Een akelig geschreeuw voortbrengen.
Die 't varken killen wil, moet hem 't gier en troosten.
SPIEGHELS Hertsp. 1694, bl. 157.

De teer-gebeckte raven-jongen ,
Wanneerse , door den noodt gedrongen — —
Om haer behoefte pijnlijk g i e r en
CAMPH. Psalm OXLVII , vs. 6, ed. van 1630.

4) Gretig naar iets /taken of sterk verlangen. Volgens Mr.

VAN LENNEP.

Men zou bier ook aan ons gieren of gaan Kzie WEILAND) kunnen denkeu.
'T ghevoghelt in de locht , dat op de winden swieret ,
En 't waterzuchtich aes, dat na 't vlietwater giere t.
VONDEL, door v. L. I, 56 , vs. 236.

Chierf.

Siactfseh. Jtem , zo en molten de zieke binnen al den jars

niet to voeren weten wat zij eten zullen , so eyghin ende so chierf
houdense de broedere en de zustre den zieken onder hemlieden. Belg. Mus.
VII, 92.

Chierheit.

Schoonheid, sieraad. Het is ene die hoechste ehierh e i t

der naturen. RUUSBR. Brul. bl. 40, reg. 17.

Gierich. Znw.

Vrek, gierigaard. Eens gierichs oghe is onsadelijc.

Bijb. van 1477, Jesu Sirach XIV, vs. 9.

Gierich. 1)

Van tvaarcle , wat verlangd, begeerd wordt.

De groote kielen , die gierige coopmanschap droegen.
COORNHERT , Odyss. 1606, I 33.
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2) Begeerig. Wdb. op

HOOFT en op BREHM.

Soo dat noyt mensche en Bach voick alsoo g i e r i ch. to strijden , als
dat volck was. Goudtsch Kron. bl. 72.

Chierigh.

Sierlijk.
Zy ontsprang en goedertierigh
Schoof op haar gordijnkens chierig h.
VONDEL , door V. L., I, 768, vs. 16.

Het werkw. ontspringen is daar onjuist verklaard ; het beteekent ont-

waken en niet opspringen.

Gierieh sijn, met een genit.

Er naar haken out ientand te bereiken ,

of in zijne macht te krijgen.
Edewerd die hem net naer ,
Ende syns herde giere ch was ,
Scoet in den wagen na das
Ende traken wt, ende sloegen doet.

H. P. 72.
Ghiericheit, gierigheid, ghirecheit. 1) Begeerte, gretigheit. Wdb.
VELTH. Sp.

op HOOFT.

2) Boosheid, ook de booze of de duivel. Ghi phariseuse , ghi dwaet ende
suvert harde degherlec dat butenste van den nappe ende van den cadine ,
ende uw binnenste dats vol van g h i r e g h e id en ende van roeve ende
van alre quaetheid. Lev. van Jezus, bl. 95.
Optic side van Galilee
Es een antler berth nosh mee,
Die utermaten hoge es ,
Daer werd onse Here oec na des
Getemteert van giriched e.
VELTH. Sp. H. fo. 23.

3) Inhatigheid, hebzucht.
Ghirecheit es een tempeest van moede ,
Om hope van ghelde oft van goede
Te crighen, die altoes doet gapen
Die herte, hoe hi tgelt mach rapen.
Dr. vERVVIJS , Bloeml. II, 191 , 1.

4) Godsdienstige ijver, drift. Mar dages ende nachtes oefende hi hem
in die heylige scrifture , ende daer sciep hi ghi e r i e h e i t wt , die hi
namaels over vloedelic wt stortede. Pass. Zomerst. 1484, f°. 203. c.

Ghieriehlick. Bijw. Op eene gretige, begeerlijke wijze.
Ende tghemene vole , geloeves mi ,
Steet van verren ende hurt
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Ghierichliic na des conin g wort.
Limb. X, vs. E68.

In sach den enen sant vander see eten, alsoe g hi er ichlick dattet aen
beyde siden van den mont uut viel. Gesta Rom. Cap. 165.
Ghierliek. Hetzelfde. Die na den ase so ghierlic grijpen. D r. v. vL.
Prozast. bl. 164.
Al heb is deertsch goet bemint seer g i e r l ij c.
ANNA BYNS, Ref. III, 1602, bl. 89, ro.

Zie nog HILDEG. Ged. bl. 202 , vs. 177.
Giersen. Gretig near iets trachten of haken. KIL.
Ghietelijk. Vloeibaar. Wdb. op HOOFT.
Ghieten, gieten. 1) Begieten, nat maken.
Men deed de seylen giete
CATS , Ed. 1828 , I , 579 , a.

2) Uitstorten.
Tierst dat hi ten stake sat ,
Ende den schiltcnecht, dien hijt gheboot ,
Drie hondert bisanten daer op goot,
Die in Spaenghen nuwelinghe waren gheslaghen.
Fl. ende Bl. vs. 2734.
Hi go o t die visschen wten mande.
Seghel. van Jher. f o . 4 , b.

3) Vloeien.
Want alsoe alse men den wijn
Pinen ende persen siet ,
Eer hi uter druven g hi e t.
Bedieden. van der Missen , vs. 577.
Ende maecte hem eene wonde groot ,
Daer dat rode bloet uyt g o o t.
Grimb. Oorl. II, vs. 3400.

Giet-loogen. Leugenaar. Wdb. op BREDERO, bl. 130 en 499.
Gift. Vergift. Wdb. op HOOFT.
Gifte. Giftige, vergiftig.
De spitse gif t e tough.
SIX VAN CHANDELIER Poesy, 51. 130, VS. 12.

Ghiften. Begiftigen,, besehenken,.

MEYER.

Doet was ghedaen , ten selven stonden ,
Ghifte Philadelphus die heren ,
En sendedse weder met eren.
Rymb. vs. 18569.
Zie nog ibid. vs. 20124.
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Ghifter. Schenker. MEYER.
Gigant, gygant. Reus. Mer in dien daghen waren g y g a nt en haven
der airden. Bijb. van '1477 , Gen. IV.
Die iegen u comt , waert

g y g an t,

Ghi sloeget hem thoeft of al to Kant.
Ferg. vs. 629.

Zie nog Brab. Yeesten II, vs. 3245 en vs. 3345;
Gigantinne. Reuzin.

VAN HEELU,

vs. 3638.

Want ene vrouwe ende een man,
Die niet meerre waren nochtan
Dan andere lieden , groat ende dens ,
Wonnen ene dochter ghemeene ,
Ene grate gygantinne.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. IV B. IX, vs. 9.

Ghighe , gige, ghijghe. Soort van viool.
Daer waren speelmannen vergadert vele
Met menegher manieren van snaerspeIe ,
Vedelen , ghig hen, herpen , roten.
Fl. ende Bl. vs. 3871.
G i gen, harpen sinphonien.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , vs. 696.

Giges. Reus.
Elsie Inwoonder — — — is eenen G i g e s.
VONDFL , door V. L. I , 90 , VS. 1263.

Giggelen, gichelen. Schaterend, of spottend lachen.
Ick moet eens gaen hooren , wat die twee daer so gig gel en doet.
K1. van den Pasquil-maecker , bl.

7.

Tussen giggelen en grijnsen
Kl. van de Uyterse Juffers , bl. 3.

II, bl. 115; VAN DER VEEN, Zinneb. bl. 19.
Gichen. Het primitief van Gichelen. KIL.
Giccheren. IIetzelfde als Giggelen of gichelen. Hy Lacht soo
wel die na Ginneckt, als die voor Giccher t. Mr. VAN DE VENNES Belachende Werelt , Voor- Beduydsel , bl. 3.
Ghicht , gychte. Gift, geschenk.
Zie 00k COORNHERT, Odyss. 1605,

Diese g i c ht en ontfinc die here
Ende dankes eer met groter ere.
Alex. IV , vs. 819.
En wert scoenre g i c h t e nie
Ghegeven tenen male , dan die
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Heinric sinen broeder gat
VAN HEEL1T , VS.

563.

en HILDEG. Ged. bl. 49 , vs. 49,
Ghichtech, gychtich. Jichtich.
Ghichte. Jicht.

Die ghic lit e g e ende die crople met
Ghenas hi al onghelet
Met enen sinen woorde.
Lsp. B. II , C. 35 , vs. 61 , var.
Hi was gichtech ende lam.
Dboec vanden Honte , vs. 438.

Ghichten. Belden. Km.
Ghichten. Pijnigen , kwellen.
Gichten. Begiftigen.

Ibid.

Ende die coninc gichte die heren
Mildelike , met groter eeren.
Drab. Yeesten III , vs. 709.

Zie nog Lane. III, vs. 22125, 23348 en 25839; Alex. VIII, vs. 5.
Gichter. Bent eener pijnbank. PL.
Ghijghen. De grondbeteekenis is hijgen. km. De afgeleide beteekenissen
zijn:
1) Zwoegen.
Sy sullen loopen , en niet arbeyden noch g h ij g h e n.
11011WAERT ,

De Vier Wterste ,

bl. 35.

2) Naar iets begeerig reiken.
Want nickentle naer 't water was hem af-geschoven
Van t' hooft de top huyf , daer men hem na g ij ghen siet ,
Maer van den grout (die diep was) en kostse krijgen niet.
E. SICERAM ,

Orlando furioso , 1615 , bl. 5.

Ghijl. Bier, dat in de tweede kuip overgepompt en nog niet uitgegist is.
Si en creghen niet al horen kies ,
Die dat g h ij I to gader sloeghen.
HiLnEu. Ged. bl. 168, vs. 413.

Een ghij1 to gader slaen , is zoo reel als iets brouwen. Gloss. HILDEG.
Ghijle. Beletsel , hinderpaal , oponthoud.
Ghijlen. Zieden , koken , opborrelen. Ibid.
Ghijlen. Een dartel , weelderig , onkuisch leven leiden. Ibid.
Onbeschaamd naar iets trachten. enz. Zie Gylen.
Ghijlen.
2) Zonder ophouden om iets verzoeken , smeeken , aanhoudend om iets

bidden. Km.
Noch si en baden, noch

si en g h ij 1 d e n, noels sy en smekenden niet
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den luden om haren ghiften ende gaven. Spiegh. der Volcomenheid , HS.
van 1419, fo . 48.
3) Bedriegen , foppen, bij den netts leiden. NIL.
Ghijler, ghijlaer. 4) Bedrieger,, misleider. Ook onbeschaamde vrager. PL.
Een g ij 1 r e was in ghenen daghen
Ende gine predeken ende ghewaghen
Dat hi die Gods sone ware.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. I P. VII B. XIV , vs. 61.

2) Pluimstrijker, panlikker,, tafelschwimer. NIL.
3) Lastige verzoeker, smeeker, maander, eischer. Ibid.

Zie vooral YPEY , T. A. bl. 158 en v.
Ghijligh, gheylich. Gil, wulpsch, ritsig.
Ghijnen. Geeuwen, gapen. Ibid.
Gijp. Windvlaag, rukwind.

NIL.

Wacht voor den g ij p.
CATS , door D r . v. va. I , 782 , a.

Andere uitgaven hebben :
Wacht u voor de g ij p.

Ghijs. Ginds.
Si segghent daerbi , die dwasen ,
Dat si vri willen leven ,
Ende haren here niet willen gheven ,
Ghelijc anderen lieden , tsijs ,
Als men pleghet haer ende g h ij s.
Brab. Yeesten II, vs. 1566.

Gijs. Aard, manier,, whs. Men denke aan het Fransche »guise".
Doen mocht men conste toonen met goeder g ij s.
Diversche Refer. ende Lied. wt Holl. ende Zeel.
Antw. 1582 , 51. 55.
Aen de wercken kent men der menschen g h ij s e n.
ANNA BYNS , op den geheelen A. B. C. Lett. F.

Siet dat sijn uwe g h y s e n.
CONSTTH. Juw. bl.

371.

Zie nog Belg. Mus. II, 255; CORN. VAN GHISTELE, Conste der Minnen ,
Antw. 1581 , bl. 54 , en ook op Ghise, gise.
Ghijsel. Pand, onderpand , waarborg , verzekering. NIL.
Ghijzel honden. Op een aangewezene plaats in eene herberg zijn
intrek nemen, en daar op eigen kosten vertoeven, totdat anders beschikt
en aan zekere voorwaarden voldaan is. Inf. bl. 497.

Gijssel (in). Tot borg , tot onderpand. Wdb. op BREDERO.
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Rustplaats. Fr. vile."
Daer vonden wi g ij sten mee ,
Daer wi rusten zouden moghen.
Lsp. B. II , C. 18 , vs. 84.
Die pelgrim is wech ghegaen ,
Van sinen cleede vroe ende blide,
Ende quam ten event tide
In eene g ij s t e , sijt seker (las ,
Daer Amijs to herberghen was.
Brab. Yeesten , aangehaald in het Gloss, van Lsp.

Ghylaer.

Valsch propheet, bedrieger,, die zooveel invloed op het yolk

had, dat men hem in de onderstaande plaats voor een toveraer of go-

kelaer aanzag en hem zoo noemde. Na de vermelding, dat in Surien een
valsch propheet was opgestaan , die, door een machtigen toeloop gesteund ,
Jherusalem wilde aanvallen, vervolgt MIERLANT :
Maer Felix , die al noch bailliu
In Surien was , hevet nu
Dese dine voer waer verstaen ,
Ende hevet den g h y l a r e bestaen
Eer hi sine dine volquam.
Sp. H. 40. ed. I P. VIII B. XXX , vs. 34.

Gild, gilt, ghild. 4)

Iemand die niet karig maar integendeel gut,

goedgeefsch is.
Had ick nu gelt , ick sou my toonen als een g i 1 d e.
CONSTTII. Juw. hl. 196.

Een vreeke doet ghy spelen de g h i I d e.
ROEMER VISSCHER, Zinnep. &hock I, No. 4L

2) In een sterkere beteekenis komt dit woord dikwerf voor als verkwister,

doorbrenger. Wdb. op BREDERO.
3) Feestelijke maaltijden , die de gildebroeders weleer met elkander
plachten to vieren, werden kortweg ook gilden genoemd , en van daar de

gilden os, die opzettelijk dairtoe gemest word. CATS, door Dr. DE VRIES ,
D. II, bl. 27 , noot.

Gilde.

Makker , gezel. Zie Gloss. op VONDELS werken , waar de

plaats niet juist is aangegeven.
2) Evenals

Gild,

doorbrenger, verkwister, lichtmis.

3) Huis- of tafelgenoot. ML.
4) Hoer. MEYER.
5) Vroolijke , fosse knaap, steedsche jonker.
' t Is een kleyne tijt geleen

KIT..
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Dat de gilde quam gereen
Met twee vogels sijns gelijck.
CATS ,

door Dr, v. vr,. I , 581 , c.

Die niet en wint en niet en heeft ,
En efter als een g l d e leeft.
Ibid. I, 768, a.

Gilde (De) spelen.

Milddadig of verkwistend zijn. Wdb. op

BREDERO

en MEYER.

Gilde. Bijv.nw.
verkwistend. MEYER.
Gildeken. Doorbrenger, verkwister, lichtmis.
ruimschoots.
Gildelick.

JUL.

Dus van u tijtlick goet deelt gildelic k.
Constth. Juw. bl. 441.

Ghilden.

Gelden, betalen, vergelden.
Tierst dat hi vernam dit doen ,
Dat siin breeder doet ware,
Wert hi soe erre oppenbare ,
Dat hi swoer , hi sout ghilde n.
Limb. B. II , vs. 1559.

Togt mi de munte dar men den tsens mede ghild t. Lev. van Jezus,
bl. 155.

Gildich.

Mild, verspillend.

Die g i 1 d i g h 't zijn verquist om niet to schijnen vreck.
R. VISSCHER , SiMle-pOppen , 1678 , M. 95.

Ghije, gile.

1) Spot, jok, spotternij, bedrog. Oud Fr. sguille".
Die ander sprac : ,Houdi ju sceren ?
Houdi met mi juwe ghil e?
Walew. vs. 8571.
Ende daerbi en waert maer ghile
Dat ghi enen vremden man
Uwer jonfrouwe ghevet.
Limb. B. III, vs. 486.

2) Praatjes, onwaarheid.
Nachts , alst was deemsterhede ,
Sach hi Clare , dans gene ghi 1 e.
mktilt. Sp. B. 40 . ed. I P. VII B. C. II, vs. 9.

Ghile waken.

Den, spot drgven, met , bespotten.

Si staken uyt sine ogen bede ,
Ende maeeten mettien haer g i 1 e.
Alex. IV, vs. 714.
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GHYLEN.—GIMP.

Ghylen. Onbeschaamd naar iets trachten. Wdb. op
op BREDERO.
Ghylen, gilen. Schetteren, toeteren, blazen.

HOOFT

en Wdb.

Si hoerden die horde bylen ,
Ende met hoernen g h y l e n.
BLOMM. Oudvl. Ged.

bl. 27, vs. 2170.

Ghylen, gilen. 1) Jokken, spotter?, boerten, den spot ;louden met.
Ic en seg niet , men moet wel bi wilen
Spotten , boerten , liegen , gile n.
Rein. door WILLEMS , vs. 4260.
Ter tafle en mochte niemen ghile n.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. III B. XX , vs. 62.

2) Raaskallen, zotteklap uitslaan.
Want Nestorius , die sot ,
Die patriarc daer was wilen ,
Hadde gepredect in sijn ghilen,
Dat der Mageden sone reene
Een puur mensce ware alleene.
Ibid. III P. VI B. XXIIII, vs. 26.

Ghylen. Bruisen, schuimen. Wdb. op BREDERO.
Ghyment. Zeker tooverkruid, door de tooveres Medea can Jazon
gegeven, om tegen de vuurbrakende stieren, die het gulden Vlies bewaakten , beveiligd to zijn.
Dat c h y m en t warp hi

in corter stont

In haren nese , in haren moot.
BLOMM. Oudvl. Ged. II, bl. 82 , vs. 679.

Ghimme. 1) Edelsteen, juweel.
Die steene worden ghimmen fijn ,
Dat ghene betre en mochten sijn.
Der Yst. Bl. vs. 969.
Gout, g himm en ende dire steep.
Alex. IX, vs. 60.

2) Beeldwerk in, edelgesteente volgens Profr. BRILL.
Ghimm en was daer so vele
Met dierbaren ghesteenten
Gheset in helps ghebeenten.
Mr. MOLTZER Biblioth. VI Afl. hl. 62.

Gimp, gimpe. 1) Eene soort van fijn koord met z#de omwonden,
dienende tot opsiering van darneskleederen, of daarvan gemaakt passeagrement, lussen of opnaaiscl. Bremisch-niedersitebsischen Werterb.

684

GIMP.—GINSEN.
Een roode Rok met zwarte Gimpe n.
A. ALEWYN Latona bl. 7.
Jets geschildert met de naelt
Met gimp en loovers afgemaelt.
CATS, door Dr. v. yr.. I, 347, b.
Leert , wat geteyckent is , met gimp en syde decken.
CATS, 1828, I, 343, a.

2) Ofsehoon ik daarvan geen voorbeelden kan bijbrengen, geloof ik,
dat het ook hier en daar in de beteekenis van soort van sluier voorkomt ,
zoo als ook bij ROQUEFORT to zien is.
Ginghber. Gember. Rm.
Ghinghe, ghenge. Goed, gangbaar.
Ende alle die weghe maecti hem ghinge,
Daer si varen wooden ende keren.
Limb. B. VI, vs. 2416.
Dits waerheit claer ende ghingh e.
Dr. VERWLIS Wap. Mart. bl. 63.

Ghinghebare, gingebraes , gincbere. Gember.
Daer wast g h i n g h e b are ende cancel ,
Gheroffels , nagle , seware.
Fl. ende Bl. vs. 2575.
Daers snlc praeyeel wel ghereet ,
Ere groter alver mile breet ,
Daer in staet menigherande ware ,
Peper,, anijs elide ginghebar e.
Walew. vs. 3488.

Zie nog FERGUUT , vs. 3300 en vs. 3304.
Ginnen. Beginnen, aanvangen, ontginnen.
Ginniehen. Spottend grimlachen.

KIL.

en

MEYER.

Nadien my dunkt , dat ick 'er eenige hoor ginniche n.
Mr. a. VANDER EEMBD Sophonisba , 1621 , voorrede , bl. 3.

Ghinoffel. Kruidnagel.
Gins. Gindsch. Wdb. op HOOFT.
Chyns. Schatting. Ibid.
Gins (Bat). Verder in, den tad, later.
Daris sal sterven anders sins,
Over enen torten tijt bat gin s.
Ale';. V , vs. 389.

Ginsen. Ginder.
Gaet eens suypen
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Ginsen over in de Swaen.
VANDE VENNE Sinne-Vonck , 1634 , bl. 45.

Wdb. op

Ginszijde. Gene of gindsche
Ginster. Vonk.

HOOFT.

Ende saghen wt mien berghe slaen
Ene vlamme soe ghedaen ,
Datter gin steren wt vloghen.
BLOMMAERT Ondvl. Ged. I , 113 , vs. 1515.

Ghint , gint. I) Gindsch.
En gint aelwaerdigh Bier dat heeft een kint gewonnen.
CATS , 1828, I, 397, a.

2) Dat , datgene, zulks.
Daer is een seker greep om dit en gin t te raken.
Ibid. I , 70 a.
Ende alse Josue g hint dede.
Rymb. vs. 6684.

Gintschen. Bijw. Ginder. Wdb. Op BREDERO, bl. 499.
Gioel. Hot.
Daelt ghy dan na Pintos huys na die duystere gioelen,
Daer Pyriphlegeton en Cocytus met vreeslijcke geruchten ,
Vlieten in A cheronten en Stygem , de helsche poelen.
coonxx. Odyss. 1606 , I ,

68, vo.

Ghyoele. Hetzelfde als Gejole.
— — — is sitte allene ,
Al wane een roettaert in een g h y o elk e n.
Playerwater,, vs. 263.

Gioijen. Sieraden. Fr. »jouailles".
— — — 'k en wil Been ander g i o ij e n ,
Om mi den blootten hals of 't voorhoofd op te toijen.
STALPAERT V. D. WIELEN , Vrouwelijek Cieraat

enz. 1622 , bl. 96.

Giolier. Gipier. Km. Fr. »geolier."
Ghire. Begeerig, verlangend.
— — — doen dat vernamen
Maselendre ende Ruire ,
Die buten hilden alsoe ghire,
Ende wachten na die pride , enz.
VAN ITEELU , VS.

7694.

Girech sijn (met een gent.) Begeerig zijn, naar.
D e s wits voets hi girech was ,
II.

44
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Elide snetene of met sinew swerde.
Lane. III, vs. 22522.

Girgole. Roode wortelen. PL.
Girout. Heruut.
Want in alle Ingelant
Spraken die ionge ende die oude ,
Daer toe riddere ende g i r o u d e
Vanden levene, dat hi leidde.
VAN HEELU , vs.

940.

Ghirghel. Kant, rand, zoom. Kn..
Ghiroff'el. Kraidnagel. lbid,
Ghirren. Laid snikken , zuchten. D r . DE VRIES , Warellar , 61. '136 en KIT.,
Girsen. Snorren , snerpen , vlijnzen.
Om den slaap voorts weg to bannen ,
G i r s t de garde door het vleeseh.
OUDAAN ,

Pazy , II , 5.

Dc zeissen g i r s t door 't gras.
VONDEL ,

Poezy, II, 569.

De sabel girst van leer.
VONDEL ,

door v. L. I, 687, vs. 235.

Zie nog J. vos, Ged. 1662, II, 552, 710 en 713.

G-hisarme, gysarme , ghiserme. 'Strip!) ijl. Oudfr. »guisarzne". Zij
was tweesnijdig , en werd met de beide armen ge,zwaaid.
Ic gayer niet omme

canele ,

Haddic raiju stead ende mijn g y s arm e.
Ferg. naar het HS. vs. 881.
1-lebdi hier enich wapen gesien
Daer ghi u of dorst ontsien?
,Ja, is vrouwe, met ere ghisermen
Daer men met slact met beiden armen.
Limb. XI, vs. 289.
Zie nog Flor. ende D. vs. 2489; Limb. VI, vs. 10.53; VAN FIEPLU Cod.
dip]. bl. 543.

Ghise, gise. Wijze ,

, gewoonte , snzaak , amyl.

Her winter , om dat ghi aenleggher sijt ,
So doet ooc ua der eampen g i s c.
Horse Belg. VI, 138,
Wildi brunet ofte groene,
Gevoedert wel na uwer ghise?
Taalk. Mug. III, 183.

687

GIIISEL.—GISPEN.
Ghisel, gisel, ghijsel. Gijzelaar.
Maer si bleven daer gevaen
Vore gisele.
VAN HEELIJ, vs.

1809.

Ende gaven beide gisele van desen
Patti pays gestaede sonde wesen.
Lanc. 11, vs. 6533.
Zie nog VAN IIEELU , VS. 99; Bijb. van 1477, Daniel VIII, vs. 7 ; NIAERL.
Sp. H. 8 0 . ed. 1, 143. vs. 27; Ibid. II, 41, vs. 57.
Ghiselschip. Gevanyenschap , gijzelaarsehap.
Hi dede Ypolitum tasten aen ,
Ende heeften op een eylant
In ewigher g hi s els chip gesaut.
Mloep. B. III , vs. 522.
Ghisschen (Metter). De ware beteekenis dezer uitdrukking is tot nog
toe met geene zekerheid Man to geven. De waarsehijnlijkste is, die Welke
Prof'. MOLTZEL in zijne Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde,
lste All. bl. 11 gist, namelijk die van bij de gis. Andere uitleggers meenden dat zij beteekende zooveel als eene holle hand bevatten ken.
Gaet henen ende haest u metter vaert ,
Ic wille dat ghi niet en spaert.
Nemt scats ghenoech in ewer ghewelt
Metter ghisschen onghetelt.
Esmoreit, vs. 134.
Ghispe.

Geesel, geeselroede. KIL.

2) Geeseling , pah slang. Want Dries den Boots-gezel sel dan wat gispe
krygen op zijn moetwilge rug. JOANNES ZAAIMERS De Moetwillige Bootsgezel , 1697, bl. 24.
Ghispe. Gesp, haak. Van een zwaard sprekende.
Die g h i s p e die daer ane stout ,
Soe hadde ghecost menich pont.
Walew. vs. 3327.
G-ispelen. Zweepen,'snerpend slaan, geeselen. Wdb. op BREDERO.
Schoon winden g i s p el en en regen-buijen slaen.
OUTMAN,

Poezy , II, 116.

Gispen. Het primitief van Gispelen. Een drijf-tol , cFe niet meer
geslagen of g e g i s p t en wordt. ROEMER VISSCIIER Sinne-poppen, 1678,
Id. 167.
Wanneer men my zo wat kwam gispen.
a.

VAN RENDORP ,

de Gesehaakte Bruid , 1690, bl. 6.

Zie nog VONDEL door v. L. XI, 380, vs. 110.
44'
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Gisse. Crissing. JUL.
Gisselyk. Te gissen , vooruit te zien , te vermoeden , naar tvaarschijnlijkheid te oordeeten. Wdb. op HOOFT.

Ghissen. Beramen , uitdenken.
Ic salve stelen of copen on/ ghelt
Ofte ghecrighen met enegher list,
Aldus hebbie den raet gheghis t.
Esmoreit , vs. 122.

Ghissen op iets. Op iets bedacht zijn.
Die te voren o p geen boosheyt en g h i s t en,
Gaeu nu moorden , stelen en sehenden de straten.
ANNA BYNS , Ref. 1548,

II, 110.

In der wel swam op een cruus ,
Doen mijn dochter quam in uw huus ,
Dat si niet te 'meet van man en wist ,
Noch daer o p en hadde ghe gist,
Dan ic en dede doen ic haren vader nam.
for. Belg. VI , 152.
Zie nog CATS, door D r.

VL.

I,

660, a; Mloep ,

B. I, vs. 2127; TILOMNI.

Oudvl. Ged. II, 105.

Gyste (Ter). Ter plaatse.
Dat elc varen mochte doe
Ter gyst e, dair hi hoirde toe.
Grimb. Oorl. I, vs. 5635.

Ghister. G-isteren. HILDEG. Gad. bl. 60 , vs. 116.
Ghisterigh. Van gisteren.
Chyteit. Stud, eenige ommuurde huizen. Oud Fr. »citeit". Zie ROQUEFORT.
Si hadden lande borghe ende chyteid e.
BLOMIL Oudvl. Ged.

II,

85, vs. 882.

Doe 't avont was voeren si saen
Toter c hit eit al te samen.
Ibid. vs. 973.

Ghiterne, ghitterne. Gitaar. alL.
Selz hoort gherne melodien
Van orghelen , van fiuten , van souterien ,
In herpen , in vedelen, in rebebien ,
In acaren , in listen , ende in ghitern e n.
[Beghinsel van alien Spelen , vs. 29. Hor. Belg. VI, 2.

Ghivegave. Privilegie.
Nu willen wi hier eer doen verstaen ,
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Eer wi des bones avegaen ,
Bi wat redene dat het si ,
Dat die Vriesen willen sijn vri.
Dus beghint die ghiveghav e,
Die men bescreven vint hier ave.
MAERL.

Sp. H. 4 0 . ed. III P. VIII B. XCH , vs. 89.

Glad. Gloeiend. ML.
Gladde (leman.d op het) stellen. lemand zutke beperkende voortvaarden voorschrijven , dat hij bij den minsten misslap struikelen moet.

WO. op HOOFT.
Gladden. 1) Glad maken. U. W.
2) Gemakkelijk maken. Ibid.
Glaye. 1) Lans, speer.
Soe dede oec menich ander mede ,
Als si quamen alsoe naer
Met g la y en, met haecsen , met swerden baer.
Brab. Yeesten , VI, vs. 5890.

2) Lansknecht. Ende want de voirgen. mijn genedige here my te helve
yn naijne slote ende lance veertich g 1 a y e n ende veertich schutten senden
wile, ens. HUH. Ged. III, 224.
Glandigh. Vurig.
Wat ? die woorden sijn to glan di g h!
STARTER, door Dr. V. VL. W. 472.

Glary-oogend. Vurig, schitterend.
Haer schaduw-stappen , en het g l a r y-o o g e n d' Hat
Dat door sijn schricklijekheyd ontsette dit gezicht.
G. VANDER EEMBD, Sophonisba, 1621, bL 40.

Glas (Koopje geen). 'Lie op de K.
Glas. Spiegel. Fr. »glace".
Wat China backen kan , Venetje weet te blazen ,
Van konstigh aerde-werck , van kostelijcke g 1 a s c n.
CATS , door Dr . v.

I, 496 , a.

Ghy die het aerdigh g 1 a s , dat by de jonge vrouwen
Een spiegel wort genaemt , sijt besich aen te schouwen.
Ibid. I, 655, a.

Glasin. Glazen , van glas.
Hi hadde enen voeghel , hiet struus ,
Die jonc hadde : nu merct dat
Dat welfdemen onder .j. glasin vat.
Rymb. vs. 11296.
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Glat. In een liguurlijken zin lustig , bled, vroolijk. K11.. Eng. »glad".
Glatten. Polijsten. ML. en PL.
Glatter. Pollster. PL.
Glavelotte. Kleine tans , spies.
Mittien quam daer in ghevlogheu
Een knecht mit eene glav el o t e.
Mr. MOLTZER , BlidiOthCek , 5 All. bl. 80.

Glavie. 1) Laos, Speer, spiets.

Hetzelfde als

Glaye.

Elc hadde one glavie na sijn ghevouch.
Walew. vs. 8601.
Meneghen stac men durden buuc ,
Metten glavie n.
Ibid. vs. 10633.
Zie ook Goudtsch Kron. bl. 82; VELTIL Sp. H. fo . 242; Lev. van Jezus ,
bl. 232.
2) Een klein getal lansknechten, volgens DE LANGE VAN W1JNGAARDEN
in Hertog. Albrechts tijd op veertien paarden gerekend , dock zie D r . VERWIJS
De Oorl. van Hort. Albr. het gloss.

Glede. Goud- of zilversehnim.
Gleep. Reel, spteet. In het lant Canaan waren de daken der huysen
boven plat , daer gras op vies tusselien de glepen, of t' samenvoegingen der steenen. St.-I3ijb. Ps. CXXIX , Kantt. 12.

Glei, gleye. Rietstroo of gedrooyd

Ooh kleiaarde. niL.

Onsen mantel voor den dijck
Is het g le y.
HONDIUS , Moufe-schans , 1621 , bl. 303.

Gleybacker. Pottebakker, boetseerder. Ibid.
Gleisen, gleysen, gleyssen. Blinken sehijnen , schilteren, vonkelen.
Ibid.

Gleysenaer. Veinzer.
Soo worter menich mensch , geloovende de logen ,
Door 't uyterliick ge]aet des G 1 e y s en a e r s bedrogen ,
Die door haer vleyery verkrijgende haren wil ,
Veel erger leven als de felle Crocodil.
Z. IIEYNS Emblemata , 1625 , bl. 10 , v°.

Also de Gleys e n a e r s gam hnygende ter kereken
Met eenen heyl'gen schyn verthooneude hare wercken ,
De mond lieftallich spreect , maer 't herte al anders meent.
Ibid. bl. 21.
Zie nog ibid. bl. 24.
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Gleysenen. Veinzen. KII,.
Gleyster. Vonh. Ibid.
Glend, glent, glint. 1) Omtuining. Ibid.
2) Stadsmuur. Ibid.
3) Borstwering. Zie op Gheglent.
Glonster. Hetzelfde als Gleyster, dus: conk , (floor, lichtglans ,
lichtschittering. ML.
— — — — met de glensters
Eens gloeyendigen brands.
voNDEL , door v. L. I, 700, vs. 685.
Gelijck een water Iles , geset synd' in de venster
Beschenen door de Zon , van sick weergeeft den g I c n ster
Tot aeni des earners balek.
Z. HEYNS , BARTAS Wercken , hi. 77 en 78.

Glensteren. Vonkelen.
Den vuurdood van SERVET1US bOSCIlliketllie zegt OUDAAN :
't llemd smeult in tender weg , het vleesch is half gebraden ,
En hier en daar loopt bleed in 't rookende gewaade ;
Dit ziende 't y olk , in 't eynd , uyt deernis met zijn smart ,
Werpt houten om en aan ; daar vat de vlam na 't hart ,
En g 1 en s ter t levend op.
Toneel-Poezye , bl. 270.

Glepen. Opengaan , gapen.
Dan houdt sijn kceltje lange matt,
En singt
Tot dat sijn mond niet meer en gleept,
Die pronekers deur de mostaert slcept.
A. VANDE VENNE , Sinnednal , Id, 83.

Gles. Barnsteen , amber. MEIER en Wdb. op II0OFT.
Glese. Glas. Ryinb. vs. 18587.
Gleste. Glans, gloed. Bij zIEMANN ook Gleste.
So heet waren der minnen g 1 e s t e n.
Mloep. B. I , vs. 1093.
Alst quam anden avontstonde ,
Dat die duisterheit begonde
Des daghes g 1 e s t en to verdriven.
Ibid. vs. 2941.

Gletten. Polijsten. Hth.
Glenzen op jets. Waarsehijniijk hetzelfde ads ens .»glosen" en het
lid. »Glossen machen" dat is; verklaren, of verklap ing geven van lets.
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Dewijle dan de meeste menschen zonder compas zeylen , en los daer henen
stevenen , waer de wind him wegh-voert , zoo en is op haer streke niet
te g 1 e u z e n, of staet te maken. DE BRUNE, Banck.-Werck , 1660 , II, 106.
Dit zelfde werkw. beteekent ook aanmerkingen maken, eritiseeren en bij
uitbreiding bedillen, berispen. Het volgende woord zal dus met deze laatste
beteekenis in verband staan.

Gleuzer.

Berisper,, bediller. Een vrouwes eer is wonder teer,, en

daerom moot zy op hare weghen wel acht geven , om niet alleen van
onkuyscheyd, maer oock van alle arghwaen vry to wezen. Al haer bedrijf
en uyterlick ghelaet moot met zedigheyd gezult , en met voorzichtigheyd
geconfijt wezen. Die zich anders draeght zal ander g l e u z e r s vinden.
Ibid. I, 148.
Doze beide woorden zijn mij elders nog niet voorgekomen , en KILIAAN
noch PLANTIJN geeft hieromtrent eenig licht.

Gliden. , glyden.

1) Glijden.

Daer na droechene die duvel voort
Te Jherusalem , in die poort ,
Uptie pinne van den temple.
Daer leide hi hem te voren exemple
Van hoverden , in deser wijs ,
Endo seide. ,Oftu Gods Sone sijs ,
" So laet di hier neder glide n."
Rymb. vs. 22267.

2) Zakken, valley.
Mar hoveerde lyet by glyden,
Doer die rijcken zeer toe tyden.
HILDEG. Ged. bl. 77 , vs. 151.

Noch raet u Willem , dat ghi laet g liden,
Van Hildegaersberch , uwen hoghen moet.
Ibid. bl. 187 , vs. 72.

Glien.

Glijden.
Dat nu eens wert om hoogh gezien
Gaet weder naer de leeghte g 1 i e n.
J. DE BRIJNE Embl. bl. 137.

Gliermuis. Relmuis. PL,
Gly. Verbastering van glut', d.

roggestroo.

Hooper en duchten es geheel ons Leven;
IVIaer, die den wille ons vaders doet , segh is dij ,
En tsal als stro of g 1 ij , ten viere niet zijn ghegheveu.
Vaderl. Miss. IV , 126.
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Glijden. Voorbijgaan.
Tienmael oock de maeyer maeyde
In 't Sigesche veld 't gesaeyde ,
batter niet een dagh en g 1 e ,
Of hy broght sijn' droefheyd me.
VONDEL , door v. L. II , 241 , vs. 105.

Glijssener. Sdtijnheilige , huichelaar, veinier. KIL. 't Verhael van desen
g 1 ij ssenae r. z. REINS. Vervolgh van BARTAS Weken , II, 48.
Glijsteren. Glinsteren , schitteren. KIL.
Glieken. 1) Polijsten , gladmaken. Ibid. en PL.
2) Blinken , schitteren. KIL.
Glicksteen. Kalandersteen, , glazer of steenen bat tot gludmaking. PL.
Glimme. Gloed. JUL.
Glimmen. Gloeien. Ibid.
Glymmen. Aanlichten , aan,breken , van het daglicht gezegd.
Recht als die dadh begonste to g 1 y m m e n.
HILDEG. Ged. 51. 67 , vs. 9.

Glimmend. Aas1gestoken, brandend, waaraan lnen vuur ziet glimmen.
1",rdb. op IIOOFT.
Glimp. 1) Glans, lieht , schittering. Ibid.
Ziet op ghy helden Gods , Aertzprieseren ziet eens om,
Hoe 't van den Hemel hooghgeadelt Priesterdom
Ontkleed van zynen glans treurt zonder glimp of luyster.
VONDEL , door v. L. I,

720, vs. 1361.

2) Sehijn van recht.
De booswicht vreest de tucht , en zoekt in dezen man
Jets strafbaers , dat hy met een' glimp bestraffen kan.
Ibid. X , 34 , vs. 464.

Glimpelijek. Met sehijn van recht. 't Welck clan niet g I i in p e 1 ij c k
en can geschieden. IIUGO DE GROOT. Zie 'WEILAND, Gr. Wdb. op Wimp.
Glimpigh. 4) Dat steads in schijn plants heeft. GI impig e gezantschappen. DOOFT, Neclerl. Hist. fo . 5, reg. 25.
2) Glanzend , schitterend , schoonschijnend.
Want die gluy brenght in de schou ,
Om dat hy het branden sou ,
Siet voor eerst een schoone vlam ,
Die schier aen de solder quam;
iVlaer het is terstout gedaen
Als de flayster is gegaen ;
En dat eerst soo glimpig was ,
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Is terstont maer enckel as.
CATS,

door Dr. v.

VL.

Glinzen , glintzen. Glanzen, glinsteren, blinken.
II, 194, b.
Glinster. 1) Vonk. PL.

I , 741.
EIL.

Zie TEN KATE ,

Ende dat 't vier daer site spranc
Met groten glinsteren.
Grimb. Oorl. II , vs. 3236.

2) Flikkering , schittering.
Haer vier , dat in het duyster brant ,
Geeft wel een glinster aen de strant.
CATS,

door Dr . V. vL. I, 345 , c.

Glint. Ornheining van lattverk , bij WEILAND »glinting " . Elek niag in
plaetse van een glierneen glint ofte heining een muir maken. HUGO DE
tot de H. H. 1632 , bl. 83.
GROOT.
Indien 'er eenigh kint , genegen om tc plucken ,
Loert om sijn. (nun. des tuinmans) teer gewas in haesten of to reckon,
Hy maeckt er glin ten om.
CATS ,

1828 , II , 464.

Glintzeren. Glinsteren. Endo hare voeten waren rechte -voeten, ende
hare voetplanten waren gelijek de voetplanten cones kalfs , elide g 1 i n tzerden gelijek de verwe van glat koper. St. Bijb. Ezech. I, vs. 7.
Glippen. Doen verloopen. Wdb. op HOOFT.
Gliptrouw. Onvaste, veranderlijke trouw. Ibid.
Glis , glisch. Lisch. EIL.
Glisnerye. Geveinsdheid. PL.
Glissen. Glijden, uitglijden. Fr. »glisser". Wdb. op 13REDERO.
Heeft misschien mijn achteloose,
Heeft misschien mijn brossche jeught
Sich benadert tot het boose
geglist uyt 't spoor van deuchdt.
CAMPH.

1630. Ps. XXV , vs. 6.

Glissen op 't ijs. Schaatsrijden. KIL.
Glisteren. Glinsteren. Ibid.
Gloedich. 1) Gloeiend.
Ick betayge u by al de helsche poelen gloedich, — — —
1/at ick u niet wil bringhen in cenighe noden.
COORNHERT ,

Odyss. 1606, I, 32, v°.

Ick leyde onsen pael int vyer en brande die g 1 o e d i c h.
Ibid, bl. 59 , v°.
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2) Vurig.
Hy sach een rivier en bads: door noot met herten gloedich:
0 Coninek , wie ghy zijt , ens.
Ibid. bl. 36.
Ghloedt. Gloeicnde hool. MEYER.
Gloedte. Ovengalfel. JUL.
Gloeyendich. Gloeiend.
Hear ooghen vlamden als twee gloeyen dig he kolen.
VONDEL , door V. L. I, 68, vs. 572.

Blixerns die by schiet met g 1 o e ij en d i g e ving'ren
Ibid. I , 351) , vs. 376.
Zoo schroeymcn n het hert met g l o e y en di g e tangen
Ibid. I, 683 , vs. 118.
Gloeme. Zie LOEME.
Gloepe. knip, slrik, val. JUL.
Gloepen. Gluipen , op de (oar liggen.
Gloy. Hetzelfilc als Glij en Gray, (his cofoeslcoo. Die coopt Jot
vereoopt bonen Jot aerweten in seouen Jot vitsen in seouen , Jot g 1 o y ,
Jot boy. Nieuwe Werken d. M. v. N. L. V1, 94.
Gloor. Fronk. Wdb. op 1100FT bl. 470.
Gloos. Gloor, glans. Wdb. op BREDERO.
Glop. Opening, gaping, gal. MEYER. U. W.
Glop staan. Van cone betreliking gesproken , open slaan, vacant zijn.
Derbalven de Koninklijke s t a a t glop, elide, naa bon verstandt , verwertbaar staande voor den genen die onder lienlieden des best waardigh
waar. nowt', Hendr. de Groote , to . 99.
Glorieren, glorijeren. 1) Zich verhe/fen, zich beeoemen , zich ve r-

b oovaardigen.
Endo hoe si hogher es in state ghekeert
Soe si sneer daer in glorieer t.
Jans 'l'eesteye , vs. 2709.
Maer also hi stet dat die scoleren
Sine woerde gherne leren ,
So g l or i e e r t die meester in dat.
Melibocus , vs. 1135.
2) Lo fzangen zingen.
Up dat hi den groten here
Dienen sonde elide doen ere,
Die metten inglen bier boven
Glorijert.
Lev. van St . Franc. vs. 9818.
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Glorificieren. Verheerlijken.
Noch seit ons tgelove claer ,
Dat hi verrees ter selver stont ,
Glorificiert ende al ghesont ,
Mit vijff teykenen.
HILDEG. Ged. bl. 133 , vs. 48.
Gode voer al te glorificieren,
Te vruchten , te eeren mit alien sinne ,
Dat heten wi godlike minne.
Mloep. B. I , vs. 222.

Glorifieren. Zich verheffen, rich beroernen.
Alse die meester hevet voren
Jongher die gheerne horen ,
So glorifiert hi in dat,
Ende leset vele te bat.
D r . VERWIJS , Bloeml. II , 204 , vs. 39.

Glorioos. Roenwol, roemrijk.
Laet Mars bevolen dan zoo glorioze zielen ,
Die by vergodet heeft als haer gebeenten video,
VONDEL , door V. L. I , 694 , vs. 451.

Glos, gloos , glose. Uitlegging, verklaring , toelichting, ook schertsende aanmerking.
Van alle blaeuwe g 1 o s en moet ghy hebben een afgryzen.
Constth. Juw. bl. 55.
Ic hoer to smile glose ontbinden ,
Dat is mi wil ghenoeghen laten.
HILDEG. Ged. bl. 218 , vs. 162.

Glosen, gloozen. Uitleggen, verklaren , toelichten, aanmerkingen
inaken. Nu 'floret: is dit Leven S. Benedictus' reghel ende S. Augustinus',

dat most men seer glose n; want in der verwen mooch in den werken
en schijns niet. Dr. v.
Prozast.
70*.
Aenschouwer , zoo u dunckt dat ghy web mooght ontberen
Dees zeltsaem Fabel , die (zoo 't schijnt) u niet kan leeren ,
Hoort hoe de Wijsheyd zelfs zoo aerdigh hien op g 1 o o s t.
170NDEL , door v. L. , I , 257 , vs.

'Lie nog Vaderl. Mus. III, bl. 93.
Glosieren. Hetzelfde als Glosen.
Hoe vast bezeghelt ende bebrieft
Was sy ! nochtan wert hoir Leven
Nye beseghelt noch bescreven ,

7.
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Alsoe die menighe dat glosiere n.
Mloep. B. II , vs. 579.

Glot. Gulzig.
Etic wel veel , so ben is g 1 o t.
Dietsche Warande , I , 135.

Glottoen.

Eigenlijk vraat, maar tot een scheldwoord geworden , be-

teekende het slecht , gemeen mensch , fielt.
Hi seide : ,pautenier , glot to en,
Dus en sidi niet ontfloen ,
Ghi moet met mi wederkeren."
Limb. B. II , vs. 1125.
Ghi heren" , seiti mettesen
,Siet hier den glottoen ghevaen.
Ibid. vs. 1621.
Zie nog D'.

VERWIJS ,

Die Rose, vs. 6773 en vs. 13345;

BLOALNI.

Oudvl.

Ged. II, 90, vs. 1393.

Gluy. Roggestroo. Zie op G-limpigh. 2)
Gluyeren. Knipoogen , lonken , gluren. ICIL. Een konstigh af-beeldsel
g l u y e r t en werpt de ooghen op een yder.

DE BRUNE ,

Banck.-Werck.

II, 162.
Gluyeraehtig. Lonkende. NIL.
Gluype. Knip, strik, val. Ibid.
Gluypen. Hetzelfde als Gloepen.
Gluysteren , gleuisteren. Gloeien, branden„

1660,

Het gluy s t r en van de vlam vermindert door de vocht.
OUDAEN

Toneelp. bi. 270.

— — — — de paal van 't vuur doorbeten ,
Verwrikt en dreygt den val , en brokkelt telkens of ,
Nu heldez' overzijds , nu scheen het datz' het gaf ,
Daar stortze met een smak dat vuur en vonken stoven ,
Dat's voetzel aan de vlam , die g1euis t e r t als een ooven.
Ibid. bl. 271.
Ook in eene figuurlijke beteekenis voor gloeien komt dit werkw. voor, als :
Die dan Euripides in Treurspel gaat to boven,
In Heldentoon Homeer,, en Maro kan verdooven ,
Den Venuzyner tart in 't temp'ren van zyn Lier,,
En Juvenaal verwint in 't gleuistr en van zyn vier,
Besnoeit met recht den roem van Latium en Grieken.
OUDAAN ,

Gnade. Genade.

Po5zy,, III, 517.
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GNA.P.—GNOFF.
Die met berouwenesse socht g n a dc

IIi vautse al quam hi spade.
Beatrijs , vs. 641.

Gnap. 1) Knap, handig , in eens 'Ivey; dun bijv.nw. en bijw. Wit).
op BREDERO.
2) Net.
En 'k wed by ook Mel in zen nopjes weezeu zel ,
Als by zen vaertje ziet, so frisch en gnap en wel.
J. j. MA.UR/TIUS, Het Leidsche Stud. !even bl. 36.

Truytje Teeuwis dat is noch een are rneyt ,
Baer is ecr in, en die houter gnapj es in de kleere.
Kl. van Drooge Goosen , 1685 , bl. 2.

J. H.

Gnap en gnut. Knap en lief,
'T is noch gnap en gii

11 t.

s. COSTER, Duytsche Aeadeini, 1619, bl. 7.

G-nerren. Knorren, zoo als de varkens bij

WEILAND

nog gnorre

Duvelen quamen in swine gelike,
Venn-Get , die omme die celle liepen
Eude gn err eden eude riepen , ens.
MAERL. Sp. H. 40 . ed. 1 1'. VII B. LXXXIII, vs. 8.

Gnisteren. Knarsen. KIL. en PL. op KNERREN.
Gnoech, gnoch. Genoech , voldoende.
Men sal a wel doers u ghevoech ,
U paert sal orseorens hebben g n o e c h.
Ferg. naar het HS. vs. 1209,

Elken daghe es gnoe h syns selves sorglie. Lev. van Jesus, bl. 42.
Zie nog Ferg. vs. 4279; Doctrin. bl. '180, vs. 2972 en bl, 219, vs. 3780.
Gnoeehlecheit. Vergenoegen behagen.
Chine sett hebben ghene g no c c hlechei t
hider spisen wel smakelecheit.
Doctrin. M. 272, vs, 1059.

Gnoeghen. Genoegen , vergenoegen.
Ende also hi soc vele hecft vercreglien
Dat hi sine noetdorft mach pleghen ,
Eerlijc , na sinen staet ,
Soe sal hi hem, dats mijn met ,
Lieficc gnocg e laten.
Ibid. bl. 177 , vs. 2923.

Gnoffelen, KnOrrend• wroeten, Nedersaltsiseh »kniiffelen,"
Ecn vuil, °mint en gruwzaam Verken ,
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— — 't gnoff'l e n lenge de straat gewoon
Door drek en vuilnis.
OUDAAN Poezy , I, 348.

Gnocken. Nokken, hikken, snikken.
-- ik prach met trogglent gnocken
Nu om een schuyfjen.
GROEBE. Versch. Ged. I, 100.

G-norren.. Het knorren der zwijnen.

Ick ben al moede van dus to

ratelen , en ghy oock , denck ick , hebt liever een varcken to hooren
g n o r r en, dan mijn dusdanigh schrijven to lesen. ROEMER VISSCHER
Brabbel. Voorrede , bl. 6.
Wye mit zwinen wil omme gaen ,
Daer leert hi wael gnor r en aen.
Mloep. B. I, vs. 794.
Dit werkw. wordt ook op zeker geluid dat honden kunnen voortbrengen ,
toegepast.
fly weet altijt een lack , die valsche laster-mont
Grijnt , gnort, bast, schent en scheurt, gelijck eeu bitsich leant.
S. VAN BEAUMONT, Ged. bl. 74 , vs. 8.
Gnorrer. Knorrer. Wdb. op BREDERO, bl. 499.

Gnorrig. Knorrig.
Doeh, irk mach nu met recht wel vraagen ,
Waarom gy nu due gnorrig
FONUENBROCII, Werken, I, 473.

Gnorten. 1)

Hetzelfcle als

Gnorren.

U. W.

Trouwen dat gaet selden Met g n o r ten toe.
COSTER , Tijsken Van der Schilden, 1613, bl. 17.
2) Grommen , bar zijn, doch figuurlijk.
Nu bloeyt de lieve Lent met al hear bloemkens verwich,
Nu is den Herfst bekroont met gulden ayren terwich ,
Nu lacht den Somer schoon,

gnort den Winter grijs.

VONDEL , door v. L. .1, 58, vs. 325.

Gnortich. Knorrig. Wdb. op BREDERO.
Gnut. Kinds, aardig, lief. Ibid.
G-nuttig. 1) Bijv.nw. Aardig, lief.

•

Thomas ziet 'er fraay en g n u t t i g uit.
T. VAN MEEK EREN. De doorl. Dienstboden ,
2) Bijw. Fraai , net, aardig.
Hy is zeer wel ter pen en kan wel gnuttig schrijven,
Ibid. bl. 12.

4.
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Go (Om) gaen. Bedelen. Wdb. op BREDERO.
Gobelen. Broken. Zie Gubbelen.
Gobelet. Beker. KIL.
God groet u. TVees gegroet. Wdb. op BREDERO.
God ontfaen. De heilige hostie onteengen of, volgens het kerkbegrip
der middeleenwen , het liehaam van Christus gebruiken.
Nu hadde Roelant updien dach
Bijechte gesproken, want hijs plach ,
Ende Gode ontfangen mede.
MAERL. Sp. H. 40. ed. IV P. I B. XXVI, vs. 73.

Artoys wilde Messe horen besonder ,
Ende deet te weten sinen Caplaen ,
Dat hi God e wilde ontfaen.
VELTH. Sp. H. fo. 243.

Godale, goedale, goudale. Soort

van bier dat om zijne goede

hoedanigheid eerst goed ale en later door versnelde uitspraak go e d a l e
of gond al e genoemd werd. Zie Dr. DE VRIES , Middelnederl. Wdb. Kolom
184 , op ALE.

Godalier. Brouwer van, zulk, bier. Zie idem.
Godderen. Zich vermaken, zich verheugen, zich verlustigen.

Eng.

Dto gaude". Wdb. op BREDERO.
Gode. Goede , voortreffelbke, voorname.
Daer bi dat lant was Arabia ,
Daer bi die gode stat van Sabha
Daer Sibilla was geboren.
Alex. VII, vs. 1097.

Gode

of

goode (Te

of

tot) gaan. Onder, near beneden gaan.

Doe bepuste die sonne g a en
T e g ode van den avonde saen.
Walew. vs. 8725.
Als de Zonne tot goode gaat , zullen de Stierluiden gehouden weezen

I,
Gode (Blijft te). God zegene u.

hoar Ankers te ligten. Taalk. Mag.

51.

Nu b 1 ij ft te God e", sprat Lanceloet.

Lane. II, vs. 23589.

Gode (On.dergaen. van). Zen goed, zone bezitting verliezen, arm
worden.
Dies es leden seven jaer
Dat is onderginc van gode,
Doe dwanc mi so deermode ,
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Dat ic ne wiste wat verteren.
Ibid. vs. 42683.
lVfijn vader heeft .vij. jaer gequolen
Ende es onder gegaen van gode.
Ibid. vs. 43987.

Godelic, godlic.

1) Bijv.nw. Vroom, godvruchtig.

In al der werelt quam nie ghene
Clnsenerse , no so godelic wijf.
Fl. ende Bl. vs. 742.
Van Henegouwe doude gravinne
Een goede godelike vrouwe.
Belg. Mus. IV, 356, vs. 1671.
Zie nog Mloep, III , vs. 918 en vs. 1246 ; Belg Mus. I, 332 ; Gesta
Roman. Cap. I.
2) Bijw. Op eene vrome , godvruchtige wijze. Want dat is een warachtich coninek ende regeert wel , die hem selven wel ende g o d l ij c k en
regeert. Gesta Roman. Cap. XLVII.
vs. 1076.
Godelicheit , godlijcheit. Liefde tot God. Brab. Yeesten. 13.
Arm,
onvermoYend
man,
bedelaar.
Godeman.
Godertieren. Van goede manieren.
Soe g o der tier en was sijn lijf,
Dat hi eer geinre minnen en gewoech.
Alex. IV , vs. 56.

Zie verder op Goedertieren.
Godesdag , elders Wodensdag. Woensdag.
Dies go desdag s maecti die sterren
Ende die sonne, ende oec die maen.
Ibid. vs. 403.

Godevolen, gode volen, godenvolen, gode bevolen. Afseheidsgroet , waarvoor wij nu vaarwel en de Franschen adieu (et dieu) zeggen.
Het is eene verkorting van: » Wees Gode aanbevolen" of God zij met tt.
Ende si antwerdde : Vrient nu vare
Godenvolen, ic ans di wel."
Nieuwe Werken der M. v. N. L. I, late St. bl 220.
Ende God e be v olen moetti gaen.
BLOMM. Oudvl. Ged. II, 118, vs. 1978.
Godewijf. Bedelaarster. RIL.
Godformich. Gode gelijkvormig. Stemmer, bl. 29.
Godgebooghzaem. Zich voor God buigende.

Eulalia, uw lieve en god tg eb ooghz a em kint,
't Welck niemant, onder al den hemel, meer bemint
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Dan u, behoudens d'eer van Jesus, den behoeder,
Neemt met dit oorlofschrift nu afscheit van haer moeder.
VONDEL,

door

V. L.

IV , 308, vs. 1.

Godheit. Godgeleerdheid. U. W. Gwilhelmus , die lange tijd die schoel
inder god heit geregiert had. D r . v. VL. Prozast. bl. 289. Om in alien
consten daer to studeren sonder alleen in theologia , dats in der godhey t.
Van Brab. die Exc. Cron. 1530, M. M. iij, a.
Zie nog Guicciardyn, fo , 223, a.
Godinge. Vereffening , afgoeding , vergoeding. End dese g o d i n g e
van beden siden sal men doen end bewisen tusschen dit end medewinter.
NIJH. Ged. I, 202.
Godlicheit, gotlicheit. 1) De Godheid, de natuur van God.
Die G o dli e keit te eontempleren
Dat laet is den theologinen.
Mloep. B. I, vs. 52.
Maer haer subtile nature,
Mach niement weten te geenre ure
Dan die godlicheit allene.
Blomm. Oudvl. Ged. III, 9, vs. 692.
Zie nog HUYGENS , Korenbl. I, 85, reg. 4 , v. b. ; Alex. II, vs. 265.
2) Godsvrucht , vroomheid, godsdienst-in. Van Karel den Grooten sprekende , zegt BOENDALE :
Sijn doecht ende sine vromichede,
Sine godl ij ch eit elide sine wijsheide
Waren soe greet in den man ,
Dat went niet gheweten en can
Welcs hi meer hadde inne.
Brab. Yeesten B. II, vs. 1076.
Godmoeder. Hefnzoeder. Km. en MEYER.
Godsat, gudsat, Gods hat. Eigenlijk Gods haat. De gevolgen van
dien sluiten alles in wat verschrikkelijk is , en iemand »god sal" toewenschende was hetzelfde als hem alle Teed en ramp weardig eurewle , en
zulks werd als eene zware vervloeking beschouwd.
Dat vole wart doe so lout ,
Dat wel na al was verdoort.
" G ods hat hebbe dies ghelovet !"
Spraken douden metten ionghen.
MELTS STOKE,

B. V. vs. 26.

Go d s at hebbe hi die u ontsiet.
Ferg. naar bet HS. vs. 2304.
Zie nog MELIS STOKE , B. X ,

vs.

848 ; Hein. door D r . JONCKBL. vs. 3176 ;
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D r . VERWIJS Wap. Mart. Coup1. 63 ; Die Rose , vs. 8798 en vs. 9844 ;
Alex. II , vs. 958.
Ghodse. Afgod. xn.. en MEYER.
G-hodsen.dienaar. Afgodendienaar. MEYER.
Godset. Verminking van Gods hat. Zie D r . VERWIJS , Die Rose, vs. 4132.
Godshoude (Dor de). Om Godswil.
Eens Bevel ene maniere
Dat den broeders van Nociere
Enen, biet Pieter, lenen soude
Enen wagen dor de Godshoude
Om dat sijs hadden noot.
Leven van St. Franc. vs. 8486.

Godvaerder. Gode gelijk volgens RUUSBROEC. Ende hier omme scijnt
si eenvoldichlike in ons , ende maect ons god v a e r d e r, dat is Gode
ghelijc. RUUSBR. Brul. bl. f53, reg. 14.
Godvader. Peet. MEYER.
Godvorehtigh. Godvreezend. KIL.
Godvorchtigheyd. Godsvrucht. Ibid.
Godvruchte. Godvruchtig.
'k En wil myn Vaders graf u niet voor oogen leggen ,
't Welk tuige wezen zal van myn' godvruehte zegn.
J. DE DECKER, RyInDeff. II, 169.

VONDEL , Peter

en Pauwels, vs. 1481.
Zie nog
Godweet, god weet. Stopwoord, meestal zonder beteekenis. Wellicht kan het somtijds gelden voor : »ik roep God tot getuige."
Ene kerse seinet tot dier stunt,
Also dicke ende also breet,
Vlamme gelike , god wee t,
Br. GHERAERT Natuurk. vs. 692.

Godwouts. Eigenlijk God woude des en bij uitbreiding: onder Gods
gunstige toelating. Somtijds komt het ook voor in een zin , waarvoor wij
zouden zeggen : God:'betere 't.
Soo prijsfinen nu godw outs de Lutheranen.
ANNA BYNS , Ref. 1648, H, 102.

Wanneer ze met den mont voor d'ooren van de jeugt
Op hunnen stoel, g o d w o u d s, hoog snoreken van de deugt.
DECK. Rym. I, 126.

Zie nog COORNHERT, Recht gebruik, 1585, bl. 12 , SPIEGHEL, Hertsp. II, vs. 68.
Goed. God. Jhesum, die hem beroemt dat hi cristus die zone goeds
is. Pass. Somerst. 1489, f o. V, a.
45*
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Joseph antworde dat hive sal
Bi Go eds hulpe genesen al ,
uWat Goede meenstu ?" sprat die sarrasijn ,
Du weets wel dat maer MO. Go ede en sijn ,
Mahomet, Tervagaen ende Appollijn
Ende Jupiter."
Lane. II, vs. 1996 en vv.

Goed (Dat lange). De eeuwige zaligheid.
Es dat sake dat ghi dit doet,
U coemter of dat lange goed.
Rymb. vs. 25892.

Goeddaadt. Weldaad. MEYER.
Goeddunokel. Trots& , hoognwedig , opgeblazen, hoovaardig verwaand. Km.
Goeddunken. Znw. Gevoelen , overweging. Wdb. op HOOFT.
Goeddunkend. Verwaand, enz. Wdb. op BREDERO, bl. 499 en Wdb.
op HOOFT.
Zie nog SPIEOHEL. Hartsp. 1614, bl. 115.
Goeddunkenheidt. Zelfwaan , eigenwaan , verwaandheid , laatdunkendheid. U. W. en Wdb. op HOOFT.
Goede. 1) Goedheid,
Ay God! doer dine go ed e, verwate
De quade toughen uut Zeelant,
Of maecse to mate altehant.
HELLS STOKE, B. IX, vs. '710.

Ses verwen syn op eerden ,
Die daer god op liet ghewerden
Met synen mijnnentlikker goed e.
Bum. Nieuwe T. en D. V. IV , 84.
Zie

nog Lane. HI , vs. 10279;

RUUSBR. Bru].

bl. 11, reg. 6.

2) Mater , doophefster. JUL.
3) Eigendot n , goederen.
Fransoys broeder tot breederoede hooch gheboren ,
Niet oudt van daghen noch groot van goed e.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. I D. 2 e St. bl. 147.

Goede. Goden.
Die Go e d e sijn bat mijn vrient ,
Si selen hier beneden comen
Te mire eren , to mire vromen, enz.
Dr.

vritwus, Die Rose, vs. 6256.
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Met vrede , in rust.

Laet die joncfrouwe met goede
Ofte sijt in uwer hoed e.
Lane. II, vs. 43901.

Goede (Te) worden.
—

Te hulp komen, toevallen, gunstig zijn.

— andere heere in groeten ghetale,

Worden te goede al te male
Grave Lodewike, haren heere.
KAITSLER, Reimchr. vs. 7910.

— — — grave Lodewijc ter stede
Haestelike versouc dede
An den coninc sonder respijt,
Dat hi hem ter selver tijt,
Ale sijn heere souvereyn,
Te goede word e.
Ibid. vs. S014.
Teersten si wisten, dat Jacop was
In huus gebeet; met leden ras
Waert hi haestelike beloepen,
Ende moest metten live becoepen,
Ende waert versleghen met heeten moede ,
Eer hem sijn vriende moehte wer den te goed e.
Ibid. vs. 8608.
Zie nog W. VERWIJS Bloeml.

III, bl. 41, vs. 95.

2) Ten deel vallen.
Nu moochdi vechten ende strijden
Elc up andren met vromen moede ;
Ende nemmermeer w e r t u te go e d e
Spijse of dranc in gheere zijden ,
Voer dat ghehent es u strijden.
D r. VERWIJS , Bloeml. III, bl. 30, vs. 38.

Goedel. Doophefster, petemoei. 31L. en MEYER.
Goedelijck, goelijok, goetlic, guetlie, gnetlich. 1)
Goedaardig, vriendelijk , aardig , bevallig , goedhartig , rninzaam.
Si meynden, dat ene Godinne
Aen hoer hem getoghen bad bij minne
Om dat hi soe goedelick was.
Mloep. B. II , vs. 343.
Weest sinnich, schamel , goedertier,,
Huefsch ende guetelic over al.
Ibid. B. I, vs. 2377.

Bijv.nw.
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2) Bijw. Op eene minzarne, goedaardige , vriendelijke toijze.
Elc den anderen guetlic dede
Voile vrienscap ende vrede.
Ibid. vs. 369.
Eerst heeft si den gast ontfaen
In Koren hose guetlic,
Ende dair na op hoer bedde.
Ibid. vs. 1087.
Goeden. Znw. 1) Weldaden. Wdb. op HOOFT.
2) Goederen, bezittingen.
Nu vlucht ick met mijn goeden —
Wt mijn vaderlant
COORNHERT , Odyss. 1605. II, 8.

Goeden. Werkw. Beschenken, begiftigen.
Dese twee g o e den oec mede,
't Egmonde teloester entie stede ,
In Thosen ende in Castrichem.
MEWS STOKE, B. I, vs. 867.

Een neef des niet-te-min beweeght de jonge vrou
Dat sy haer eenigh kint wat naerder go e den sou.
CATS, door Dr. V. VL., 1, 572, b.

Die men goed by uiterste wille, die magmen oock ontgoeden. HUGO
DE GROOT , Inl. tot de Holt. Rechtsgel. 1631 , bl. 63.
Zie nog Lsp. B. I, c. 26 , vs. 143 ; Clerk u I. L. W. 41 en bl. 47;
KAUSLER, Reimchr. vs. 402; Rymb. vs. 5545.
Goeden (Hem). Zich, tot zeker doel, van het noodige voorzien.
So dat die van der Stat worden in vare
Dat hem die coninc go ede dare.
VELTH. Sp. H. D. 95.

Deze plants behoort , tot recht verstand , in haar geheel to worden
nagelezen.
Goedendag. Strijdknods, welke bestond uit een grooten en zwaren
stok , van voren van een of meer scherpe ijzeren punten voorzien. Deze
diende zoowel om te stek en als om te slaan. De Vlamingen noemden deze
strijdknodsen »goedendags" omdat zij, onder het toeslann , hunnen vijand
den afscheidsgroet »goeden dag" toeriepen. HUYDEGOPER op STOKE. D. III,
bl. 83 en vv.
Goedenis. Erfenis. KIL. en MEYER.
Goederhande , guederhande. 1) Goedaardig , vriendelijk.
Dunct hi u dan soe guederhande?
Mloep. B. I, vs. 1764.
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Die vrouwen en hebbens ghene scande ,
Dat sy hoer mannen g oeder ha n de
Ende onderdanich hebben gheweest.
Ibid. B. IV . vs. 980.
Zie nog ibid. B. 1, vs. 2890 en vs. 3177.
2) Goedertieren. In een gebed aan God, om in het laatste oordeel
genade to verwerven, komen de volgende regels voor:
On-weerd is mijn offerande ,
Maer ghy sijt zeer goederhande;
Dooght dat ink dan Met en brande.
Belg. Mus. X, 16.

Goedertier, guedertier. Goedaardig.
Onderdanich ende gue der tier
Suldi him Wien stonden vinden.
Mloep. B. I, vs. 1794.
Weest sinnich, schamel, go e de r tier ,
Huefsch ende guetelic over al.
Ibid. vs. 2376.
Zie nog ibid. B.

IV,

vs. 2284.

Goedertiere. Zachtheid, goedaardigheid.
Ghene dine es to prisene mere
Enen edelen man, enen groten here,
Dan ghemate ende goedertier e.
MAERL. Sp. H. 40 . ed. I P. VI B. VIII, vs. 31.

Goedertieren, guedertieren. 1) Goedaardig, zachtaardig, goedig.
Off hi bois is off guedertieren.
Mloep. B. I, vs. 1724.
Beene soe es fel , dander goeder tiere n.
Esop. bl. 5.
Zie nog Mloep, B. II, vs. 738.

2) Lijdzaam, niets kwaads vermoedende.
Als ick de dooden ghebeden had in sulcke manieren,
Doode ick de beesten opten cuyle tot onser vromen,
Tswarte bloet stroomde daer in vande beesten goedertiere n.
COORNHERT Odyss. 1606, I, 70.

3) Van goede manieren. Zie Godertieren.
Goedertierenheidt. Zachtheid, aanminnigheid. Wdb. op nom%

Goedertierlic.

Bijw. Goedwillig.

Hi seide hare dat hi hadde gehacht
Dat hi hare doen soude cracht
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Ne daede si Met goedertierlike
Al sinen wine geheellike.
Lane. II, vs. 15534.

Goedinh. Goedertieren, Den machtigen ende g o e d i g e n Godt. St.-Bijb.
Deuteron. IV, Kantt. 29.
Goedijnghen. Goederen , koopmansgoederen, handels-arlikelen. Waer
dore dat Doornicke die gheheele nederlanden sustineerde met Fransehe
goed ij n g h e n. VAN VAERNEWIJCK. Hist. van Belg. 1574, fo . 134. d.
Goodinghe. 1) Vergoeding. Zie Dr. VERWIJS , De Oorlogen van Hert
Albr. bl. 323.
2) Schriftelijke overdracht of oversehrijving van goederen. KIL.
3) Middelen , goederen, vermogen, eigendorn. Ibid.
Goedmoeder. Peet, doophefster. MEYER. Eng. »godnother".
Goads tyds. Vroeg, Ijtijds. Wdb. op IICOFT.
Goedse, goedsie , goege. Bijl, heirbijl, strijdbijl, ook jachtspriet.
Km. Oud Fr. »Gouge". Ende hi (Hertog Karel) dede (in 1470 in wederaaend)
te Middelburch drie gebroeders — — onthoofden , — — — ende daer
was een susinghe onder tvolk , mak3r dije hertog — — qualm solve met
een goege in der handt ende heeft dat rumoer beledt. REYGERSBERCH
Chron. van Zeeland, aangehaald in SCHELTEMA' S Mengelwerk , D. II, 2e St.
bl. 19.
Goedtbeuringh. Erfrecht. Wdb. op HOOFT. bl. 471.
Goedtgunner. Begunstiger. U. W.
Goedtkennen. Als goed erkennen , goedkeuren. Wdb. op HOOFT.
Goedvader. Peet, cloopheffer. MEYER. Eng. »godfather."
Goedwillighen. Vrijwilligers. Wdb. op HOOFT, bl. 471.
Goec. Zot , gek, dwaas.
Deen sprat: ellort metten g o e c.
Lane. III, vs. 25340.
Hi es wel een dommer goec,
Wie met wile der Kerken goet
Behout, want hi jeghen Gode doet.
Die .X. Plaghen , vs. 757.

Zie nog ibid. vs. 1084 en vs. 1130.
Goeligh. Fraai, schoon.
1st al gout dat goeligh blind ?
VONDEL , door v. L., III, 42, vs. 39.

Goelijok , goelik. Fraai, schoon ; het kan hies ook zijn lief, aanvallig.

Geertruid, hear broeder Rijkert eerie vrouw trachtende te bezorgen ,
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raadt hem aan een rijk weeuwtje , maar die reeds orn de veertigjaar oud
is , ten huwelijk te vragen , waarop hij antwoordt :
Had je een meisje van achtien jaer op espoort ,
Gelijk hier Warnarbuurs dochter, die mocht mijn kommer stelpen.
ZIJ. As je daer an woud , ik mien je waert te helpers :

Maer daer en zit niet ten besten, het yolk is te slecht.
Maer 't meisjen is go elik, en de vaer is oprecht.
HOOFT. Ged. bl. 260.

Ghy Tityr,, mooght, dus stil in lommer,, vry den lof
Van g o e l ij c k e Amaril verheffen.
VONDEL , door v. L. VIII, 140 , vs. 7.

Goelijkheid. 1) Aanminnigheid, bevalligheid , schoonheid in gestalte.
Verslint, o aerde , toch , de g o e l ij ckheit der schoone ,
Die "s minnaers oogh behaeght.
Ibid. XI, 324, vs. 658.
Wie melt haar go elicheen? wie moet hier niet verwarren
B. VOLLENHOVE , Broedermoord. Act. II, sc. 4.
2) Schoonheid, schoone vrouw. Wdb. op HOOFT. Waar het woord voorkomt als gedienstige ho fdame.

Goelijkjes, goelickjes, goelykjes. Nagenoeg.

Wdb. op BREDERO.

Wy quamen goelickj es te vier uren uyt ien van de Leytse schuyten.
w.

HOOFT.

Kl. van Stijve Piet, 1682, bl. 26.

L. 1VIejuffrouw ! is jou dochter lang ziek geweest ?

D. Goelykj es drie maanden.
A. ALEWIJN, Philippijn , Mr . Koppelaer,, bl. 55.

Goensdaoh. Woensdag. Ende hi sterf op eenen g o e n s d a c h. Die
exc. cron. van Brab. Ft. .ij. b.
Doe men screef ons Hereu iaer
XIII hondert ende

vorwaer

Op enen Goensdach.
VELTH. Sp. H. bl. 240.

Goer, gorre. Ouct , versleten paard.
Goer, gore. Geur. Zie GORE.
Goeren. Wel rieken.

Belg. Mus. II, 105.

Dit (hol) was met crude aldoretout
Ends begaet, ends so gebout,
Dat g o e r de daer, no min no mee ,
Oft balseme waer met Aloe.
Dr. JONCKBL. Spec. C. XXXIV , vs. 65.

Goes, goos. Gans. ML. en PL. Eng. »goose".
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Goesken. 1) Opz,iener,, opzichter. ML.
2) Lijfwacht, gerechtsdienaar. Ibid.
Goesoeten. Soort van, appelen.
En omdat ick mijn muts lestent lichten doe ick hear sou groeten ,
Vereerdeme Reym naarsjes ien vijfentwintich g oesoeten,
Want se wist datse me mongdeu.
BIESTKENS, Klaas Kloet , 1619, D. I, bl. 3.

Goespraak. Welsprekendheid. Wdb. op

1100FT.

Goet. Goeclheid. Alse die mensehe dat sine doet dat hi vermach , ende
hi niet voerder on mach van eyghenre crancheit, dan behoirt der grondeloser g o e d e n Gods toe , dat si dat were volbringhe. RUUSBR. Brul. bl.
8, reg. '18.

Goet. Bijv.nw. 1) Dapper, glorierijk.
Nu hadde hi enen neve goet,
Jason, die frissche wail ghemoet,
Die stare ende vroom was ter wapen.
Mloep. B. I , vs. 601.
Paris, die hoveerdighe man,
Heeft Achilles, den ridder go et
Van after ghestoten in sijn voet.
Ibid. vs. 3149.
Zie nog Ferg. vs. 5333 en vs. 908.

2) Sterk, duurzaam , deugdzaam,.
Hi dede maken enen casteel
Die op vele rader stoet ,
Van houte stare ende g o e t.
Alex. VI , vs. 198.

3) Edel, aanzienlijk , van hooge geboorte.
Groot gheween ende hantgheslach
Dreef die edele vrouwe g u e t.
Mloep. B. I, vs. 1555.
Daer verdranck die hoefsche g u e d e.
Ibid. vs. 1622.

4) Gemakkelijk.
Die trouwe was so groot in beyden ,
Dat die zake was go et to reyden.
Ibid. B. II, vs. 1946.
Minne is tam, bi wilen wilt,
By wilen is si g u e t to vaughen.
Ibid. vs. 2387.
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5) Voornaaos.
— Nilus :
Loept dor menege goet stede.
Alex. VII, vs. 863.

6) Veet, vrij wed.
Go e t s tijts voerden lesten dach
Ghebuerde dair een groet beclach.
Mloep. B. II , vs. 1989.

Goet doen.

Vergoedcn. Dat Jacob heeft Laban moeten goet doen,

dat de wilde beesten verscheurt hadden. St.-Bijb. Gen. XXX1, Kantt. 61.

Goet mijns.

Goed, verliefd, genegen tot mij.
Want Michiele is goet m ij n s.
BREDERO,

Goetdaat.

Groot Lied-Boeck , 1622, bl. 18.

Wetdaad. U goet jaer dat van uwe g o e t-d aden over-

vloeyt. St.-Bijb. Ps. LXV, Kantt. 25.

Goetdunoken. Gevoelen, oordeel, opinie. PL.
Goete. Goot. Rymb. vs. 20380.
Goete. Jicht. Fr. »Goutte".
Goetgunner. Begunstiger. Helpmeester of helper, d. g o e t g u n n e r
deser Godtloosen. St.-Bijb. Jes. XXII, Kantt. 52.

Goetman. 1)

Magistraatspersoon. Wdb. op

BREDERO, bl. 499.

2) Edelman van geboorte.
— — — Philips en dachte mere
Op vromecheit noch op ere,
Die enich go e t m an hadde verdient.
Belg. Mus. IV, 333, vs. 955.

Goetseggen , goedtzeggen. Borg bl given. U. W.
Ghoghraaf, goograaf. Voetrechter. MEYER. Landrechter,, landbestuurder , volgens

Goy.

Goed, goede.
G o y ouders voormaels den priesterliken staet presen ,
Dwelc de ionghers qualijck onderhouwen.
ANNA BYNS ,

Goy.

14e Ref. ed. 1548.

Uitroep voor God.
G o y! so zoudic langhe nu noch zegghen.
Belg. Mus. II , 109.

Goyen lees goysen.

Gutsen.

Tbloet liep uten verscen wooden
Elide g o y d e (g o y s d e) recht als ene beke.
Walew. vs. 8237.
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Goylre. Quid ? Cost te doen om staet te vercrighen is eersaemlic ;
cost to doen om vrienden te helpen is redelic ; cost to doen um die quade
114.
goylt es to vervullen, is verloren. D r . V.
Prozast.
Goysen. Gutsen.
Die staline hoede, al waersi goet,
Durslouchmen , datter duere tbloet
Ute go ysde al even dichte.
Walew. vs. 10611.

Goc. Gek, zot, dwaas. Hetzelfde als Goec.
Dwaes ende g o c es sijn name.
Lane. III, vs. 25626.

Gokelare, gokelere. Toovenaar, wichelaar, goochelaar, wonderdoener,, bedrieyer.
Here, Barnabase laet quite gaen ,
Dien go k el e r e laet ons verslaen.
Vanden Levene ons Hewn, vs. 2624.
Visieringhe der gok elar en,
Die dinghen te voeren openbareu.
HILDEG. Ged. bl. 47 , vs. 237.

Gokelen. Goochelen, wiehelen, tooveren. KIL.
Gokelie. Tooverij, goochelarij, bedriegerij, begoocheling.
No list, no cracht dogher toe,
No gokelie, no ghene dine die men due.
Fl. ende Bl. vs. 2357.
Ic hebbe van u gehort
Secgen menich selsen word
Van g o keli en, van behindicheden.
VELTH. Sp. Hist. fo. 37.

Want hi met sijn belesinghe ende gokelye veel bedriecht.
Gesta Rom. Cap. 24.
MOLTZER, Ode en 55e Aft bl. 80.
Goken = Bedotten,bectriegen. Biblioth.
Gokorf, go-korf. Bedelzak. De pronckerije is noch eenighsins te
lijden in die teere kunde , die op haer kaeckel-bonte fagghen verzot zijn,
ghelijck een bedelaer op zijn g o-k o r 1. J. DE BRUNE. Banck.-Werck ,1660 ,

II, 179.

Golg. Golf. Soe dreven si drye daghen lanck op borderen inder
golgen van der zee. Pass. Wijnt. 1480, Ib. CXV , a.
Die — — — bespoeld wordt van de g o 1 g e n.
VONDEL , door V. L. I , 138 , vs. 202.

Zie nog Redenryckbergh, bl. 133.
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Goliard. Eigenlijk gulzigaard, lekkerbek , tafelschuimer, , doch bij uitbreiding werd dit woord ook toegepast op potsemakers en hansworsten ,
die gewoonlijk als typen van gulzigheid en vraatzucht voorkomen.
Ende al es van hem achterbleven
Boerden vele , die sijn bescreven
Van menestrelen, van g o liar den,
Die favelen visieren begaerden , enz.
MAERL. Sp. Hist. 40.

ed. III P.

VB. XLVIII, vs. 69.

En went (waant) nyet dat si sijn na-volgeren
Der cuscheit, ocht dat si dier begeren ;
Maer si sijn onreyne yule leckarde
Ende poityire ende gholiar d e.
Leven van St. Lutgardis , vs. 838.

lie nog Nat. Bl. bl. 162, vs. 2515; Leven van S t . Fr.
Golias. Drinker.

vs.

2889.

In dien mede, in dien wijn,
Daer die golia se gerne in sijn.
Alex. VII, vs. 623.

Golioheit. Godheid. Samentrekking van goddelijkheid.
Dit seidensi want Isayas
Ghewaegt in sinen boeken das
Sijn gheslachte werd onghetallic mede,
Hi meende na die g o 1 i ‘c h e d e.
Rymb. vs. 24262.

Gholpe. Draaistroom, draaikolk. MEYER.
Gholpen. Zuipen, zich bedrinken , zwelgen. U W. Km. en
Gholper. Dronkaard. PL.
Golternie. Gulzigheid, overeting.

PL.

Breidelle dine golternie,
Werp van di die leckernie ;
Min dan zat et , radic die mede ,
Drinc min dan dronken in elke stede.
MAERL. I P. VIII B. XXXVI , vs. 15.

Gom. 1) Reukwerk, parfuim. Wdb. op HOOFT.
2) Zalf of balsem. Ibid.
Sal ick bier verder gaen, en by geschrifte setten ,
Hoe dat ons jonge vrou haer wangen sal blancketten ,
Met eenigh selsaem kruyt, of door een dierbaer g o m.
CATS, door Dr. V. vL. I, 512, a.

Goman. Gelrouwd man,, huisvader.

KIL.

en

MEYER.

GOMEN. —GOMEN.
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Gome. Mensch. KM. MEYER. BENECKE.
Gomen, ghomen. 1) Zorg dragen, acht geven dat iets al of niet
plaats hebbe.
Dus sullen die prelaten gome
Nieuwe Werken der M. v. N. L. III, 2e st. bl. 239.

2) Meenen, bedoelen.
Hi jaeght den mensche in desen
Putte , daer ic bi gome
Dese werelt.
Vaderl. Mus. I ,

315 , vs. 41.

3) Opletten, achtslaan, bemerken.
Wie mach sonder lyden ten hemel comen ?
Hier wilt op go me n.
Spelen van Sinne , Rotterd. 1561 , fo. 13.
Maria die es thuus comen ,
Ende haer brudegoem heeft vernomen ,
Dat soe hadde kint ontfaen ,
Ende peinsde , hi wilde hare ontgaen
Heimelike , dats niemene g h o m e.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VI B. XL, vs. 51.

Zie nog Nat. Bl. bl. 206,

vs.

3432.

4) Gewicht hechten aan, geloof slaan aan.
Noch willen die Jodeu go m en
Dat dese noch uut zullen rinnen.
,Lsp. B. I, C. 48 , vs. 132.

5) Ter harte nemen , behartigen.
Doe wart Herodes gedaget te Rome ,
Dat hij sijns gedingen ghome,
Also dat hi sonder sparen
Emmer moeste te Rome varen.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. I P. VI B. XLVI , vs. 12.

Ende ic secgt u oec sekerlike,
Dat alle die gene die des g o men ,
Secgen, dat mi van u es comen
Bit orloge.
VELTH.

Sp. H. fo . 92.

6) Vernemen.
Te desen tiden was verstorven
Die panes Symachus , ende hadde verworven
Hormisda den stoel van Rome ,
Ende was gheboren , alsict g h o m e,
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Uten lande van Caeps van Princepate.
MAERL, Sp. H. 4 0 . ed. III P. VI B. XVI , vs. 4.

7) Gebruiken , benuttigen.
Pus mach hi 't Sacrament oec gome n.
VELTD. Sp. H. P. 77.

Gommen. Par fumeeren , met reukwerk welriekend maken.
Voor dat ghi wel gewassen
G e g o m t siit en gelickt , gepareld en gekant.
STALPAERT VANDER WIELEN , 't Cieraet enz. bl. 94.

Het aenzigt geblancket , de klederen g e g o m t.
Ibid. bl. 110.

Zie nog ibid. bl. 119.
Gompe. Grondelooze draaikolk. Km.
Gonder. Ginder. Eng. »yonder" ; Angs. »geond."
Nu siet gond er enen gaen
Die hem inwart maect ter vaert.
Walew. vs. 6947.
Al es twater g o n der fel ,
Dit es tghewat, wanic wel.
Ibid. vs. 5021.

Gone. Die, gene.
Doe gaf si drinken optie stede,
Gonen ridders altemale ,
Ute g o o n r e gontscale.
Renout , vs. 117, Horae Belg.
Gone hoghe casteel die ghinder staet ,
Daer gone =lir al omme gaet ,
Met g o nen groten grachten.
Ibid. vs. 252 en

vv.

Zie nog Walew. vs. 3032 en vs. 3110.
Gone (De of die). 1) De andere, degene.
Deer Walewein andworde seen :
Wie sal hier de tome ontfaen ?"
Die gone seide ,Dats ic ," ghereet.
Walew. vs. 1595.
2) Ilij

en hem, zij en haar, enkely. Zij, hen en haar //leery.
Want hi en wonde nie geloven die gone,
Dattet houten peert had sulken macht.
Rein. door WILLEMS, vs. 5618.
Die ghebure , die ondersaten

GONE.--CIONNEN.
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Dat sijn die gone die met maten
Ende metter gherechtichede
Gheset sijn in die nederste stede.
Heim. der Heim. vs. 1528.
3) Deze.
Oee wan soe an hem enen sone ,
Hiet Alexander, entie ghone
Was sijnt coninc van Ynden.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. IV

B. XX XVIII , vs. 28.

Gonfaloen , gonfanoen, confanoen. Vaantje aan het uiteinde der
speer. Wimpel of band in punten uitloopende , waarmede de ridders hunne
lansen versierden ; hij was gewoonlijk van zijde of andere stoffe , doch niet
van. taken. Zie ROQUEFORT.
Door den buc horte hi den spriet
Met al den gonfanoen.
Grimb. Oorl. I, vs. 366] .
Spere in hant daer 't c onf an o en
Aenhinc van sinen wapen al.
Ibid. II, vs. 1880.
Daer en hall) alsberch no platen,
Hine stac hem dat g o n f an o en van ziden
Dorden lachame in corten tiden.
BLOMM. Ondvl. Ged. H , 90 , vs. 1333.

Dit woord beteekende ook in het Romaansch banier,, standaard , rul-

tervaandel. Zie

RAYNOUARD Lexique Roman. III, 483.

Gonneert. Onteerd.
Ende doe die ridder was becomen
Ende hi hem heeft vernomen
Soe verre uten stride ontdragen ,
Begonsti herde sere dagen ,
Ende seide : ,god geweldich here,
Hoe ben is gonneer t dus sere !"
Limb. B. IV , vs. 1802.

Gonnen.. 4) Gunstig , genegen zijn , goed toewenschen.
Hoe mach dat valsche wolves saet
Soo rechte boos sijn ende quaet,
Dat si niet ghelijden en konnen ,
Dat goede menschen malcander g o n n e
Mloep. B. I, vs. 1840.
Die vrouwe ten laesten wail bekande ,
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Na dat sy ghemercken conde,
Dat die jonghe man hair wail gond e.
Ibid. B. II, vs. 1410.
Zie nog ibid. vs. 2637 en vs. 4107, als ook B. IV , vs. 627.

2) Afstaan schenken.
Dat sy Amon weder sonde

Sijn clennoden senden van goude ,
Die hi hoir lieflic hadde gheg on t.
Ibid. B. II, vs. 3977.

3) Toestaan, verleenen.
Waert dat hair die Goden gonden
Dat sij woirde onghebonden
Si sonde worden sijn echte wijff ,
Ibid. vs. 1527.
Die waghenair hem weder zeede,
Dat hijs om ghelt niet en dede,
Mier op dat hi hem een dinck gonne
Woud hi hem helpen dat hijt wonne.
ibid. vs. '2749.

Gons. In het algemeen slag, stoot , stomp.
Dattet mijn alsoo gebeurde ,
Die Mijn Tafel-Bordt verleurde,
Of ont-trock , 't waar Knecht , of Slons ,
Wie 't ooek was, by kreegh een g ons
Of een klap voor bey sijn Wangen.
VANDE VENNE , Bel. Werelt, bL 114.

Gons (Een) hebben. Een slag van den molen weg hebben. Wdb. op
BREDERO.

'T is noch goet dat een van oils
Heyt een spits-vernufte gons,
Of een slaghje vande Molen.
VANDE VENNE , Bel. Werelt,

65.

Gonsdach. Woensdag.
Des gonsdaechs Judas hine liets niet
Also ale hem die duvel riet,
Stappans als hi gesach den dach
Meret hi hoe hi Jhesum verraden mach.
Vanden Levene Ons Heren, vs. 1742.

Gonst. Genegenheid , gunst.
Die mit wael code oock wit wee
46
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Malcander lieven elide ininnen
Mit voller g o n s t.
Mloep. B. I, vs. 260.

Gonsten. Vrijwillige schatting of bede. NIJII. Ged. IV, 265.
Gonstich here. Voorstander, verdediger,, handhaver. Ende weer dat
sake, dat yemand heren Giesbrecht van Hoeps hir in hinderen woude , soe
zuelen wi here van Kayo hem een gonstich here wesen. NTJII. Ged.

H, 70.

Gout. 1) Datgene, zulks.
Dus hilt hise up tote an der stonde
Dat die sonne sinken begonde,
Ende Josue dreef, haerre vaerde,
Die Amaliten metten swaerde.
God hiet Moisese gout bescriven.
Rymb. vs. 4457.

2) Gindseb.
Upten coninc quam g o n t here.
Walew. vs. 2433.
Ende quam ghereden in gont hare.
Ibid. vs. 2467.

Gooc. Gek, dwaas , zot.
Mijn her Walewein liet den gone
Liggen.
Ibid. vs. 8716.
Hi hiet mi snodel elide g o o c.
Ibid. vs. 8910.

Gool.

Quid ? vANDER VEEN in zijn Mey-Crans sprekende over de zeld-

zame inspanning en verwonderende maatregelen door Prins Frederic Hendrik bij de belegering van 's Hertogenbosch aan den dag gelegd en gonomen zegt :
Soo 't Argus recht besaeh , de groote g o o 1 werd bliudt.
Sinneb. 1642, bl. 417.

Goom, goem, ghoom. 1) Belangstelling, behartiging.
Noit outline dat vole van Rome
Met so eerliken gome
Eren Keyser Octaviane.
Alex. V, vs. 1052.
Odonaker quam in Rome
Met groter feesten, met groter ghom e.
MAEHL. Sp. FI. 40. ed. III P. V B.

2) Warm , bed rog.

, vs. 68,
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Het seit menech , dat in drome
Niet el en es dan idele g om e,
Logene ende ongewarechhede.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 2.

3) Zorg , bewaking , oppassing , hoede.
Ende ale hi keren sonde te laude
Nam hi sijns selves quaden g o e m.
MELIS STOKE, B. I, vs. 1107.

Alle dien beval hi met goeder trouwe
G o o In te nemen te dier joncfrouwe,
Ende te dienene daghelijc.
Flor. ende Bl. vs. 723.

Goom, ghoom, goem nemen, met een genet. 1) Bemerken, opmerken , gadeslaan, waarnemen, acht geven.
Die fiere Libaert, de stoute her Gy,
Lash nochtan, seghet men mi,
Met vijf schepen up den stroem,
Ende sach dandre varen; des n a m hi g o e m.
MELIS STOKE, B. IX, vs. 1270.

Ende Eggherick sloech so houde
Die vrouwe voor nase ende moot,
Dat haer tbloet ter stont
Ter nase ende te monde untbrac.
Si rechte haer op ende stac
Haer aensehijn over tbeddeboom,
Elegast die n a m dies g o o m.
Caerl. ende Eleg. vs. 911.
Zie verder VELTH. Sp. H. fo. 182; Mloep, B. II, vs. 2564 en vs. 3623;
Lsp. B. IV, C. 2, vs. 90.
2) Beraadslagen, overleggen.
De heer van Kuuc hem bedochte
In siere herten, ends n a in des g o e
Dat hi te Berghen anden Zoom
Enen dach makede van doodveten
Daer te zoenen.
MELTS STOKE, B. IV, vs. 1203.

Van dier tijt so n a m sy goom
Hoe Bien best vanden live brocht
Dade Jason alleen regneren mocht.
Mloep. B. IV , vs 504,
46*
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3) Oppassen, zorg dragen , acht geven.
So nemes goom.
Elc wacht hem, die wel wil varen!
Belg. Mus. II, 120.

4) De aandacht vestigen op, vermelden.
Nu es die crone verstorven
Op Karlen sinen oem,
Dies is t'hant nam goem,
Die hertoge in Brabant was.
BLOMAT. Oudvl. Ged. I, 87, vs. 192.

De derde regel beteekent: Dien ik zoo even vermeldde, op wien ik zoo
even de aandacht vestigde.
Mi wondert hoe dat court ,
Daer men drie die beste heidene noomt,
Dat men sijns doer niet en n e e nt t goo m.
Esp. B. II, C. 15, vs. 135.

Goomer. Iemand die het toezicht over jets houdt , bestuurder.
Goons. 'I) Wrevelig , knorrig. Wdb. ep DREHER°.

MT.

2) Trotsch, Fier, stuursch. Ibid.

Goor, goer.

1) Slijk , madder, vuiligheid, ook ftguurlijlt voor al wat

slecht is.
't Voghelken

— — 't welck swaddert met zijn vlercken,

Getuymelt sijnd' in 't g o o r.
HARDUEN , Ged, door SCRRANT , hl. 51.

Menig sletgien ongehavent,
Menigh onbesneden sloor
Sal bekennen dat den Avend
Decksel is van alle g o o r.
RUYG. Korenbl. I , 103.

Zie nog Lane.

II,

vs. 16667.

2) Moeras , moerassige plaats.

Goote. Uitgieting , uitstorting. U. W.
Gootelingen. Wat nit ijzer gegoten en niet gesmeed is

en bij toe-

passing gebruikt voor stukken geschut van klein kaliber. Wdb. op
Gootselbrock. Bedelaar?

HOOFT.

Dat is ghemeenelijek een Go odtze 1-b rocks manier.
S. COSTER, Rijcke-Man , 1615, M. E 2, vo,

Gootselen (Om).

Versnelde uitspraak van om Godsivil.

Ick bidje om gootselen 'wort,
S. COSTER, Kl. van Teeuwis de Boer, 1627, bl, 22.
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Gootselen (Om) gaen. Gam bedelen.
En sell ghy om gootselen g a e n; niemandt sel jou wat gheven.
S. COSTER, Tijsken van der Schilden , 1613, bl. 33.

Gootselen (Om) geven. Aalmoezen uitreiken.
Sy hebben heur levee meer gestolen , asse o m gootselen hebben g e g e v e n.
G. C. VAN SANTEN , Lichte Wigger, 1617, bl. 37.

Gope. Heup.
Maer Roelande wies therte sere,
Ende troostem an onsen Here ,
Ende greep den ruese biden baerde ,
Up die g open van den paerde
IIevet hine achterwaert gebogen ,
Ende es up sinen buuc gevloghen.
MAEHL. Sp. H. 40. ed. IV P. I B. XXI, vs. 98.

Gord (By). Basterdvloek voor : Bij God. Wdb. op BREDERO.
Gord beter 't. Verbastering van God betere het. Wdb. op HOOFT.
Gordo. 1) Band, riem en alles wat dient om to gorden of te binden.
2) Bibbe van een schip. Ibid.

Gorden 1) Omvatten, een paard bij de manen grijpen em het te bestijgen.
Dus stout hi in groten vare
Bi Gringolette sinen wrene
Ende go rden e ende sat daer np allene.
Walew. vs. 706.

Gordel, gorden. Het middel

of middellijf.

Ten scoudren breet al luttelkin ,
Ende smal om t g o r d e l sijn.
Dr. VERWIJS, Die Rose, vs. 762.
Ten scouderen breet I lettelkijn ,
Ende smal in dat gorden sijn.
KAUSEER , Die Rose, vs. 760.

Omme sijn gor den inde zide
Haddi VIII voete omme die wide.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. 1V P. I B: 11, vs. 35.

Gorden. Aangorden.
MOLTZER, BibilOth.. 4" en 5 de Afl. bl. 73.
Gordijn. Muur,, die twee bolwerken vereenigt. Wdb. op HOOFT.
Gording. Omheining , omgeving , omvatting , omsingeling. Ibid.

Gords-sackerloot. Basterdvloek. Wdb. op BREDERO.
Gore , goere. Geur. ma.
Doe quam daer mitter vaert
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Een meerre licht , groot ter core,
Met also zoeten gore
Dat meat ghesegghen niet en mochte.
Lsp. B. II, C. 9, vs. 102.
So dat die go ere die daer ut quam varcn ,
Vermaecte al degeen die daer waren.
Lev. van Ste Christine, vs. 1855.

Gore.

1) Poel, stinkpoel , vuilmoeras.
Agelmont haer coninc vent
Gheboren van enen gemeenen wive
VII kindere , die die keytive
Warp in eene vuile gh or e.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. VB. XLII , vs. 23.

2) Slijk , modder , ook vuil, modderig water. Vaderl. Mus.

III,

271 ,

vs. 1084.
Zip ook op

Goor.

Chore. Zeker muziekinstrument.
Monocorden , e h a r e, licion.
Troj. Oorl. bl. 50 , vs. 699.

Ghore, gore.

Samentrekking van Goonre , genit. van

Gone.

Toen Walewein het door de lucht gaande schaakbord achtervolgde , was
hij er eens zoo nabij , dat hij bet met de hand had kunnen grijpen, maar
hij liet zulks, om de aanmerkingen te ontgaan dergenen , die boven in
een vertrek naar hem uitzagen.
Dus saghet dere Walewein vor hem gaen ,
Ende hadt wel metter hant ghevaen,
Maer hi liet dor der gore tale ,
Die boven laghen in die sale.
Walew. vs. 219.
So sonde hi cornea dan gegaen ,
Deer sine voete souden staen
Rechte ieghens der g h or e voete ,
Als of si souden doen ghemoete
Ter stede , daer hi ute teerst
Begonde te gene alre eerst.
Broeder Gheraert, Natuurk. vs. 1631.

Goreel, gorreel. Gareel. ML.
Het trect al aen mijn go r eel.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. VI, 144.

Goren.

1) Geurig ruiken.

GOREN. —GORRE.
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— — — Ende daer naer
So vloyde ute derre ymagen gereet
Olie , die men Balseme heet,
Die daer goret so over soetc,
Dat si elken mach geven boete.
VELTH. Sp. H. P. 25.

2) Bevlekken, bezoedelen.
Hem es een mensche als een worm,
Dien hi ter doot nmert ,
Ende hem in doot sunden go er t,
Ende doet jeghen Goods woort,
Die .X, Plaghen, vs. 918.

Gorg.

Bijv.nw. contractie van

Gorig. Vuil,smerig,hctveloos , armoedig.

So ik jou niet en kost , 'k sou segge dat 'er een gorge veddelaer in
stack. J. NOOSEMAN, Lichte Klaertje , 1671 , bl. 8.
Myn vader was een Hof-nar en myn moeder, dat gorge dier ,
Die was kastelein van de Keuningins after quartier.
J. VAN DALEN , Jalourse Jonker (1654). Van ed. 1737, bl. 21.

Gorge.

Znw. Schamele, havelooze, door armoede diep yezonkene.
Den armen en den g o r g h e n
Can by vercleynen ende nederslaen.
ZULLEN VAN NYEVELT Souter lied. 1584, Ps, 9.

Gorgelen. Inslikken , doorslikken.
— die, zonder zich to belghen ,
——
een walwisch
My levend' g o r g'l e n kan.
VONDEL , door V. L. II, 72.

Gorlegoy. Udvaagsel , schuim. Wdb. op BREDERO.
Gorge. Lende. By de gornen gripen. Bij de lurven pakken.
Alle die soe game bornen,
Ic woudmense greep by horen gornen,
Ende ghincse mit enen stave blouwen.
HILDEG. Ged. bl. 127 , vs. 36.

Gorps. Oprisping. KIL. en PL.
Gorpsen. Oprispen. Ibid.
Gorre. Hetzelfde als Goer, d.

Owl versteten paard. Ook Merrie-

paard. xiL. en PL.
Daer was menigh trage g o r r e.
Grimb. Oorl. II , vs. 5863.

Gorre. Znw. Poel. Home Belg. VII, 12.
morsig, smerig.
Gorre. Bijv.nw.
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Gorren. 1) Knorren, zoo als de zwijnen doen.
Men son die soge soe doen g o r r e n,
Sine souden hen niet weren dorren.
Alex. X, vs. 395.
2) Rommelen, een rommelend geluid waken. Wdb. op IIREDF,RO.

Gors. Gras. Ka.
Gors. Laag aan'geslibd en met gras begroeid land.
Sy gingh weyden met haer schapen
Van Armuyde niet te wijt ,
Op het g o r s.
CATS, door Dr. V. VL. , I, 590, C.

Als yemant gorssen dijckt, zee-driftigh van te vooren,
En brenghtse tot de dracht van met of edel kooren,
Dat is een nut bedrijf, dat yder welbehaegt,
Om dat een zoute gront nu soete vruchten draeght.
Ibid. II, 397, a.

Gorse. Grasmusch.
Gorselen. Schroeien, zengen. PL.
Gorserye. Aangeslibd land. U. W.
Gorstelen. Hetzelfde als Gorselen,

dus schroeien, zengen.

— — — de borst verbrand in assche,
't Hooft gorstelt zwart als pik.
OUDAEN , Toneelp. bl. 270.

Na dat een langsaam vnur 't Geduld geblaakt, gegorstel t,
En overstreden had.
Ibid. Poezy,, II, 292.

Gortelingen. Uitroep voor 0 min God. Wdb. op DREDERO.
Ghosselen. Storten , gieten. Km. en IviEvEn.
Gote. Begieting , overstorting. Een kok ziende dat een hond , die in
de keuken was geslopen , een stuk vleesch wegnam , wierp hem eenig kokend
vocht op het lijf, waardoor de andere honden , die plan hadden hetzelfde
to doen, van hun voornemen afzagen. Hierop slaan de volgende regels.
Doe worden sy bloede ende versaecht;
Elckman duchte voor die g o t e.
HILDEG. Ged. bl. 91, vs. 129.

Zie ook KILIAAN.

Goteliek. Giet- of smeltbaar.
Goteling. Soort van klein geschut.
Verneemt de bottlery, de koyen, gotelingen,
Kortouwen wijd van mond, die vesten zouden dwingen.
VONDEL , door v. a. II, 173, vs. 153.

GOTIE. — GE ARP.
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Gotier. Keukengoot, waardoor het vuile water wegvloeit. Ifli.
Gotigh. Vloeibaar. Ibid.
Goude (Van). Van waarde , die veel gold.
Om dat hien remeren woude
Als even here v a n groten goad e.
Brab. Yeesten , B. III, vs. 742.

Gouden. Betalen, vergelden.
Doen hi gout der natueren scout.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 86.

Goudin. Bijv.nw. Gouden,
Goutvaer. Goudkleurig.

van goud. Passim.

Sage si oec ontfallen hare haer ,
Dat si hadde blont ende go utvae r.
Dr. VERWLYS, Die Rose, vs. 12222.

Gouw. Landstreek, landouw.
Gouw. Gouden , van, goud.

Km.

d'Een loert versuft op g h o u w en zilver schijfkens rond
D'aar ghuwt na schaduw-taart en vla met open mond.
SPIEGHEL , Hartsp. 1614. bl. 45.

Gouwiere. Zeker gebak waarschijnlijk wafel.
Gover. Kap. Verbasterd van Rover. BILD. Ges1.1. op Kuif.
Govie. Grondeling. Zekere visch. KIL. en PL.
Gra. Grauw, grijs.
Wit en swert to samen gemenct
Dat maect een g r a onder hem tweeu.
BLOMM. Oudvl. Ged. III, 124, vs. 15.

Graed. Huis , geslacht.
Die — — — hun verstanden
En trouheyd blijcken deep , die ruym dry honderd jaer
De brave Heerlyckheyd van Ameland in haer
G r a c d hebben staegh gehadt.
STARTER , door Dr. V. 'VI, bl. 230.

Graef. Gracht, groeve , kuil.
Graefyser. Graveerstift.
Gheen Plaet-snijder en mach 't grae f-y s e r soo niet drijven.
BREDERO , Schyn-Heyl. 1624 , bl. 17.

Anderen zullen met het g r a e fy z e r in koper de natuur en 't leven
zelf nabootsen. voismEL , door V. L. V, 272.

Graefnede, grafenede. Gravin.
Van Henegouwen was si Gra efn e d e.
MELIS STOKE, B. IV, vs. 48.
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Nu ghcvielt op enen tint
Dat miin vrouwe, die gra f enedc,
Hare jonefrouwen ende hare riddren mede ,
Ende Echites , hare sone waert ,
Ghinghen alle in enen boegaert.
Limb. B. I, vs. 1043.

Zie nog KNUSLER Reimchr. vs. 304.

Graefnedinne.

Hetzelfde als

Graefnede.

Ende leider an grote sommen
Van goede, die edele g r a e f n e d i n n e.
KAUSLER, Reimchr. vs. 5744.

Graeg. Gretig , hap pig , begeerig.
Ick prijse dan een snege maeght ,
Die dese gieren van haer jaeght ,
En alle gra g e vogels mijt ,
Die haer begraeyen voor den tijt.
CATS, 1828, I, 239, c.

Zie ook ibid. I, 123, a.

Graaien, graeyen. 1) Behagen, bevallen, aangenaarn zijn.
Nu heeft het wyf, soo lang by leeft ,
Gereede stof , om , als 't haar g r a ait,
Te maken dat de kop hem draait.
JONCTYS , Toneel der Jalonzyen, I, 321.

Zie verder op

Greyden.

2) Schreeuwen, gillen. Van Ulysses sprekende , toen hij met de gloeiende
punt van een pael den cycloop het oog uitstak , zegt cooruvuEuT :
Wy stakent midt9 in zijn ooghe rechts boven op de hal,"
Doe greep is het eynd van de pael met een geweldich verhal ,
En draeyd'se crachtelick , ick stelde my ter schoren ,
Om hem het ooghe te berooven — — — ;
Hy g r a e y de vreeslijck , het clanek door al de hoole zercken.
Odyss. I, 1606 , bl. 59 , vo.
3) Quid Baden? Raetsels om te g r a eye n, wat dat is het gen' men
seggen wilt. Belg. Mus. IV, bl. 292, reg. 3, v. o.

Grael. De heilige beker of sehotel, dies jezus bij het lactate avondmeal gebruikte, en welks terugvinden de spil is, waarop de gansche
Artur-sage draait.
Een goet ridder was Pertsevael ,
Iii vant dat precioes g r a e 1.
Ferg, vs. 5334.
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Wat leet Paertsevael doer den gralc,
Eer In des gheweldich wort.
1VIloep. B. I, vs. 1296.
Men lose hierover na IIAL13ERTSMA, Naoogst

1,

9.

2) .Denkbeeldig land, waaruit men dacht, dat de zivanenridcler ge-

komen was. Sommige cronijeken segghen dat dese ridder helyas quam wt dat
grael, dat eerehande paradijs hiet op eertrijcke. Mer ten is dat lieylighe
paradijs nijt. Mar het is eon sond'linghe plaetze , ende, hid g r a e I, daer
men mit groter aventuren in coemt, ende mit groter aventueren ende
ghelucke wader wt coemt. VELDENAER Faso. Temper. fo. 322 vs.

Graen. Korrel.
Maer datter berg van rant verheven stonde
Ten Hemel toe, en God Bens jaers maer sonde
Een vogel uyt, die eon gra en smaels droegh wech.
K. VAN MANDER , Oily-Bergh , 1609 , bl. 53.

2) Uitschietende straal eener fontein.
De heldere straale der Fonteyne ,
Hey , dat loffelijcke g r a an
Vloeyt overal in dese pleyne.
GRAMSBERGEN , Hart00g van Pierlepon , 1679, bl. 20.

3) Vriend, lief, welbehagen. Wdh. op BREUER°.
4) Knevelhactr.•
Floris en hadde g r a en uo bart.
Fl. ende BI. vs. 3'284.
Ghi sijt nog te jonc daer toe
Elide te tort sijn uwe g r a n e n.
Brab. Yeesten, bl. 289, vs. 75 in het bijvoegsel.
Zie nog KAUSLER , Die Rose, vs. 766; Rein. door

D r.

JONCKBL. vs. 2972 ;

Lane. II vs. 36969 ; SIAERL. Sp. H. 8 0 . ed. D. III, 266 , vs. 26.

Graender. Korenzolder. Fr. »grenier". Men sal ooek weten datmen
hier voortijts den oplech van desen stapel leyde op de graenders van
de huysen. VAERNEWIJCK , Hist. v. Belg.

119 , a.

Graenen. 1) Botten, uitbotten.
2) Alonteren. Ibid.
3) In het zaad schieten. Ibid.
4) Bloeien. ibid.
5) Leertouwen. Ibid.
6) Schreien als oen kind. Ibid.

Graenen. opsteken. De kneads opsteken,

spreekwoordelijk gezegde.

Zoo zeggen wij: het hoofd opsteken, toonen dat men ook wat to zeggen
heeft , dat men voornemens is rich te doen golden.
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Doet Chrisostomnm tharnasch aentrecken ,
Ende Athanasium oprechten u vanen,
Teghen de ketters , die o p s tcken haer g r a a a a.
ANNA BYNS, Ref. 1548, II, 41.

Swinglins steect ooc oppe sijn graene n.
Ibid. II , 200.
Zie nog ibid. bl. 102 en DE BRUNE Banek.-Werek 1557 ,

Graener. 4) Korenzolder

I,

47.

CLIII.

of korensehuur.

2) Leertouwer. Ibid.

Graeslen. In het Bras stoeien en knuffelen. Wdb. op BREDERO.
Graeshjek, graaslijk. Vol graeie of bevalligheid. Ibid.
Graet. 1) Trap ter op- en aftreding.
Wie hongher heeft, hi mach gaen eten,
Ende gaet alle dien graet neder.
Esmoreit vs. 1017.
Die jongfronwen moeten neder gaen daer
Uut Karen cameren neven den pilaer
Van den torre bi enen grade,
Tote des ammiraels kemenade.
Fl. ende Bl. vs. 2471.
Zie nog ibid. vs. 2892 ; Taalk. Mag. III, 194 , vs. 258 ; Rynib. vs. 11551 ;
Walew. vs. 9342.

2) Toestand , positie. Wdb. op

HOOFT.

3) Rang, soort, natuur, hoedanigheid.
Al heeten si gheestelike prelaten,
In haer werken sijn tmeest Pilaten ,
Desen selven g r a e t es oec ghestelt
Den ghenen die prediken om ghelt.
BLOMM. Oudvl. Ged. III, 79, vs. 405.

4) Op/dimming. Bed. van der Missen vs. 396.

Graeten. Tergen, sarren. NIL. Elders kreyten, krelen, kreeften.
Graetighlyk. Gretig. Wdb. op HOOFT.
Graauw. Berisping, vertvijt. Ibid.
Graeuw, graeu. Bijv.nw. Grijs.
Ghevalt dat men ghinder siet
Enen sconen ouden , graen gehaert.
MAERL • Sp. H. 40. ed. III P. V B. X XXV , vs. 78.

Graeuwen. Grijs worden. WEILAND Groot Taalk. Wdb. in voce.
Grabbel (Te) werpen. Weg werpen.
Dat 'ghy u beloften en eeden acht als u snottebellen, die ghy te gr abb el w e r p t.
BREDERO, St. Ridder,, 1638, bl. 26.

GRAI3B.--GRAY.
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Grabben. Grijpen , samenrapen, schrapen.
——

dat heb ick al door giericheyt vercreghen ,

Met loopen , grab be n, soo heb ick 't doen verveelen.
Constth. Jaw. bl. 330.

Gradael, graduael. Het book, in de Roomsche kerk , waarin de
gezangen op Zon- en feestdagen vervat zijn , en op welke het koor, bij
zekere afdeelingen , antwoordt. Ook de gezangen zelven.
Also die epistele es ghelesen ,
Tierste sal daer na wesen
Dat gr a d a e 1, dats die graet
Die van dogheden in dogheden gaet.
Bedied. van der Missen , vs. 396.

Graf. 1) Gracht.

Wdb. op HOOFT.

2) Bij uitbreiding de doodkist in plaats van het graf. Deze waren in
die tijden , waarvan gesproken wordt , niet van hoot man y van uitgehoolde
steen.
So licht was t g r a f, dat sijs alle vro
Waren , diere hant an sloughen.
MAEILL,

Sp. H. 4 0 . ed. III P. V B. X XXV , vs. 86.

Grafenedinne. Graven.
Van Slavenie een grafen e din n e
Hadde geset hare minne
An Fransoise.
Lev. van St. Franc. vs. 9401.

Graffen. Krijschen, krassen , schreeuwen, als de raven. KU,.
Grafteloos. Zonder gravid. Wdb. op HOOFT.
Gragen. Groote begeerte hebben.
't Zy dat u lieve lust meer nae het rijpe g r a e g h t.
GROE13E

Versch. Ged. II , bl. 8.

Dat sy na uwe komst en nae u by-zijn g r a e g h t.
Ibid. bl. 36.
Daer souden wy dansen, dat daer wy steeds naer g r a e g h en,
En met een heete lust op ander weghen jaghen.
Zeeuwsche Nachtegael , II , 58.

Gracht. Grafstede.
Te Romen wart hi zeder bracht ,
Ende daer gheleit in sijn g r a c h t.
Lsp. B. H, C. 44, vs. 354.
Rude si groven in sijns vaders gracht. Bijb. van 1477, II Sam. 2, vs. 32.

Gray (Die) geven. Netschreeuwen , ttitiouwen. mynHeeren vam A to-
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stelredam en waeren niet gereedt om die Commissarissen dat gelt te geven,
ende die Burgers en kinderen op der straaten riepen die Commissarissen
nae ende gaven hoar die gray voor hoar Flerberg ende over straat, als
zyse saegen. Dietsche Waranda VIII, bl. 435.

Graje. Welbehagen , zin , believe.
Ik vraeg niet na je gr aj e.
NO0SEMAN, Kl. van Kryn Onverstand , 1671 , M. 6.

Grajen. Grieken. Denck nu niet langer om de G r a j e n, die a/ wech
sijn. VONDEL , door V. L. V, 164.

Grayen, graaien. Klagen , weeklagen, schreien.
Is 't dan omje vingerhoed ,
En om datje niet kunt naaien ,
Datje zo moet leggen graaie n.
FOCQUENBR. Werken

358.

Ja de mieste part g r a y d e n er om , toen ze hoorden dat Jan Klaazen
ASSELYN, Kraambedt van Zaartje Jans. 1684, bl. 9.

zoo vertreliken.

Graken. Het aanbreken, van den clay , waarvan eerst »grieken" later
kriehen gemaalit is.
Morgen vroe , alst sal grakeu
Sal hi hem betide wech maken.
Ferg. naar het HS. vs. 1409,
Vergelijk hiermede ibid. vs. 252.

Grakinge. Het aan,breken van den. dog.
Teersten dat hi dos treckende quam ,
Eer hijt wiste ofte vernam ,
Indie grak in ge vanden daghe ,
Was hi midden eere laghe , enz.
MAERR. Sp. H. 4 0. ed. ITT P. TI B. X XII , vs. 3.

Gram. Toorn.
Hi versoende des vader g r a m.
D r. VERWIJS, Wap. Mart. bl. 44.
Z10 00k MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. VI B. XLIIII, vs. 26.
Gram. Bedroefd , droevig , ter neder geslagen.
Gram was Walewein ende niet an hogc
Dattene so moyde die hertoghe.
Walew. , vs. 10575.
Die niemare hem harde mesquam ,
Ili wart wonderlike g r a m
Ende riep die coninghinne te hem : enz.
Fl. ende Bl. vs. 550.
Zie verder Limb. B.

vs. 1018; Rein. door D r . JONCKEL. vs. 2462.
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Gramarie. Taal- en redekunst.
Gramarie is deerste sake,
Want si leert ons scone sprake ,
Te rechte voeghen die woorde
Elc na sinen scoonsten accoorde,
Te rechte striven ende spellen.
Lsp. B. III , 0. 15 , vs. 15.
Zie nog ibid. vs. 40.

Gramarijn. Taal-

en redekundige.

Drie pointen horen toe
Elken dichtre, ende segghe u hoe:
Hi moet sijn een g r am a r ij n, enz.
Ibid. vs. 11.
Aldus moet die dichtre sijn
Van rechte een gramar ij n.
Ibid. vs. 38.
Zie ook Dietsche Doctrinale , bl. 219, vs. 3778.

Gramen. 1) Vertoornen , boos

of gram maken, spjten.

Dat sou mijn grame n.
Constth. Juw. bl. 56.
2) Bedroeven , verdrieten.
Het zou u zelfs met recht en met goe reden g r a e m e u
Wanneer ghi in den rouw waert van uw naeste vrind
Dat kamenier of maegd zoo idel waer gezindt,
Dat z'u niet volgen wou dan met scharlaecke kleeren.
STALPAERT VAN DER WIELEN, ' t Cieraet, enz. bl. 94.

Gramgat. Huik

of vrouwen overkleed dat tot op de helft van het

achterste neerkwam. Km. Zy weten oock reden to gheven, waerom de
gramgat en en boffen buyten ghebruyck gheraeckt zijn. DE BRUNE,

I, 162.
Gramlieheit. Njd, heat, hooge mate

Banck.-Werck,

van boosheid.

Van der gramscap es d'eerste graet,
Die Odium in latyne staet,
Dit es verwoede gramliched e.
BLOMM. Oudvl. Ged. III , 91, vs. 1433.

Grammelike. Grimmig, toornig.
Wel g am m elike hi ghebaerde.
Walew. vs. 8222.

Gramscap Goods. Vallende ziekte. Dat vallende evel wort van Constantinus ende van anderen Meysters gehieten Epylencia, (mile deese suucte

GRAMS.—GRASE.
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pinch in den ouden tiden to hieten die Gramscap Goods. BART. ENGELSMAN
B. VII, C. 9 aangehaald in MELTS STOKE, I, 569.

Gramstuer. Gramstorig.
U aenschijn keert van my en n gramstuer ghesichte.
HARDUYN door SCHRANT, bl. 81.

Grenades. Granaatboom. Wdb. op HOOFT.
Granadier. Granaatboom.
Ick sagh of op het velt de nieuwe vruchten groeyden,
En of de granadier in voile tacken bloeyden.
CATS, door D r. v. VA. II, 345, a.

Laet ons een snellen voet op al de lauden settee
En met een wacker oogh op al de boomen letten,
En hoe de granadier sijn guile 'hotter, schiet.
Ibid. b.

Granje. Zin, believe, bekomst, lust.
Zie over dit zonderlinge woord het Wdb. op HOOFT en vergelijk het
daar geopperde met het woord greye in Dr . DE JAGERS Archief, 1, 275 en v.

Grape. Koperen ketel of pot. mt.
Grapen. Grijpen, bijeenrapen, samenrapen, schrape'n.
Hy raept en g r a e p t het dorr en groen
CATS, 1828, II, 445, b.

Wie door begeerlijckheyd pleeght onrechtveerdigh grapen,
Is cenen wolf.
VONDEL, door v. L. I, 257, VS. 13.

Grapen braed. Gezoden vleesch. RIL.
Grappe. Tros druiven. Ibid.
Grappelen. Bijeenrapen , samenrapen. Wdb, op HOOFT.
Graze. Grazig.
't Groenend veldje , met klaaver, en gras
Lost de stance van os en koeijen,
Die heur uijers van 't nieuwe gewas,
G raase hooter doen oovervloeijen.
SIX VAN CHANDELIER, Poesy, bl. 533.

Grase. Graszode. Km.
Graselen. Met lust in iets rondtasten, zich met iets te goed doen,
grasduinen.
Eerst ghegrazelt, dat bediet,
Want men danst voor eten niet.
J. DE BRUNE. Spreeck-woorden. 1636, bl. 323.

En die wat ghc g r a selt hebben doeder wat te graselen was.
Tijsken vander Schilden , 16] 5 , bl. 1.

GRASE.—GRAVE.
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Eigenlijk in het gras stoeien , en bij uitbreiding knuffelen,

eenigszins rut() of onbesuisd behandelen. Zie Wdb. op

BREDERO.

Hoe wil hy met haer graeselen, hoe wil hy met haer eten.
Klucht van Stijve Piet, 1682, bl, 21.

Grasen. Plukken, rapen, genieten. Wdb. op
Grasfillet. Blom van den kruidnagel.

BREDERO.

Grashopper. Sprinkhaan. Ibid. Eng. »grasshopper".

Gratigh, graatig. Gretig. U. W.
Gratigheit , graatigheit. Gretigheid , begeerte. Ibid.
Gratiglyk, graatighlijk. Gretig. Wdb. op HOOFT.
Gram 1) Stuursch, norsch.
De moeder daerentegen — — —
Sagh uytter-maten g r a u.
CATS , door D r. V. vt, , I , 492 , b.

2) Grijs. JoL.
— — ende hi saeh doe dat
Die gene een out g r au man was.
Lane. III, vs. 3475.

Grauweel. Strijdperk , kampplaats , arena.
Hen es ridder in sconinz zale ,
Ware wi gewapent even wale
Ende is ware op grauweele
Ic gayer niet omme

canele

Haddic mijn straal ende mijn gysarme.
Ferg. near het HS. vs. 879.

Grauwen. Grijs tvorden. KIL.
Grauwken. Volksgevangenis, openbare gevangenis. Ibid.
Grauwken. Kleine spiering. Ibid.
Grave. Sehop, spade. Ibid.
Graveel. Gruiszand , grof zand; ook steengruis met steentjes gemengd.
Hi sach vor hem in den pleine
Staen ene wel scone fonteyne ,
Met diepen watre ende met claren,
Daer vele gravele in waren.
Lane. II , vs. 28787.
Harde diere was die gra y ele,
Die in die fonteine lath, — — —
Daer lagen torpase ende robine ,
Fine mirauden ende sophire.

II.
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GRAVE.—GREFF.
Ende menegerhande stene diere.
Ferg. naar het HS. vs. 3048.

Graven. Znw. Grachten. Alex. V, vs. 434.
Graven. 1) Begraven. Here , laet mi tirst gaen gra

y en minen vader ,

die doet es. Ende Jhs antwerdde ende seide : »volgh mi du, ende laet de
dode graven hare doede. Lev. v, Jezus , bl. 55.
Ende si seiden hem openbare ,
Dat hi niet waerdich en ware
Dat men graven zoude in die aerde.
Imp. B. D. , C. 36 , vs. 817.
2) Graveeren. Wdb. op BREDERO.

Graveraer. Steenhouwer. Du sulstese graveren met g r a v e r a e r s
werke. Bijb. van 1477. Exod. XXVIII, vs. 11. In den Staten-Bijbel vindt
men hiervoor steensnijder.

Grawe. Grauw.
Selc draeght grawe, selc swart, selc wit
Jane Teesteye , vs. 2154.

Grawenwerker. Bontwerker.
Greenen. Grimlachen. U. W.
Greenken. Grinniken.

Beig. Mus. IV, 41.

Die al gr e enk en den henen gaen.
Belg. Mus. VI , 191, vs. 184.

Greenzen. Vertoonden akelige gezichten. Wdb. op HOOFT.
Greep. Dat gedeelte der hand, waarmede men iets grijpt of vasthoudt , in Vlaanderen nog in gebruik.
Een spere nam hi in sinen g r e p e.
Alex. VIII, vs. 1129.

Greepsem. Handvol , greep.
Ic doe u. wel die warheit weten ,
Dat dinghelsche gaven om broot
greep sem swarts ghelts.
Belg. Mus. VIII , 260 , vs. 192.

Greffeel, greffel. Rietje, stroohalm?
Hi stac 't g r e ff eel in die zee
Ende list drupen in 't napkijn.
sLoicu. Oudvl. Ged. II, 26, vs. 2080.
In die luchter hant sijn
So voerde hi een napkijn ,
In d'andre een g r e ff el bloot.
ibid. vs. 2077.
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Greffle. Soort van dolk of priem.
Dese greffie, Blaucefloer, dadi maken , — — —
Metten woorde droech hise hem toe
Ende wiltse te siere herten steken inne.
Dit sach sijn moeder,, die coninghinne ,
Ende liep te hem waert ende prant
Haestelike die g r e f fie uut siere, hant.
Floris ende Bl. vs. 1216 en 1229.

Greyden, greien, ghereyen. Behagen, bevallen , aangenaam zijn.
Wdb. op HOOFT.
Ghy zit en gaept en geeut , ghy tuycht oock zonder spreken ,
Dat u die preke walgt , of immers niet en grei t.
DECK. Rym.

I,

147.

Greye. Znw. Zin , believe, begeerte, lust , welbehagen. Fr. »gre."
tharer greye
Ne ghesciede de reyse niet.
KAUSLER, Reimchr. vs, 8788.

Zie nog Dr. VERWIJS. Die Rose, vs. 9475; KAUSLER, Reimchr. vs. 7726
en vs. 7802; Constth. Juw. bl. 530, b.
Grey-en. 1) In orde brengen, er de hand aan houden, bij voortduring er voor zorgen.

Wie een out hays heeft te g r e yen
En een jonck wijf .heeft te vleyeu,
En de klock moet gadeslaen ,
Segh wanneer heeft die gedaen.
CATS, 1828, I, 429.

2) Verzamelen, bijeenbrengen, schrapen.
Sou men 't (namelijk g e 1 d) dan nemen die, die door haer soberheyt
En schrapen by malkaer veel gelts hebben g egr eyt,
En schelden 't d'and're quijt P
Vlaard. Redenrijck-bergh , bl. 447 of H h h 3.

3) Weeklagen, treuren.
Moeder,, seyt hy,, waerom schreyt ghy?
Waerom greyt ghy, op mijn lijck?
VONDEL , door

v. L. III,

157, vs. 6.

BILD. Geslachtl. op grein.
Grein 1) Lief; beminde.

4) Lief zijn.

Ick wil t'avondt wel komen , is 't uw gerijf ?
Neen , dan komt het greyu, dat ick bemin.
R. VISSCBER, Quicken, lste Schock , No. 30,

Zie ook Horae Belg. if, 24.
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2) Loot, spruit, telg , jongeling, somtijds ook op vrouwen of jonge
dochters toegepast.
Graef Maurits reyn
Dat edel gr eyn,
Van Keyserlycken bloede.
Geuzen Liedeboek.
Die ander broeder was een edel grei n.
KAUSLER, ReiMar. vs. 5969.

Telemache int aenval, kiest uyt de cloecxste g r e y n e n.
COORNHERT , Odyss. 1605 , II, 180.

Schoon maegdelijk greyn, als Venus amoureus.
A. BOELENS , Kl. v. d. bedrooge Vryer,, 1672, bl. 16.

3) Graan.
Wanneer sy gaen op buyt en haer te velde spoen ,
Om greyn met meenichte te rooven by de buyren.
WESTERBAEN , Ged. 1657 , I , 346.

Zie ook ibid. I, 262 en 144; SCRIVERIUS , Oudt Batavie, bl. 39.

4) Bloed.
Dat gras was oft met roden gr eine
Besperst was.
Walew. vs. 8686.
Hi hadde ene wonde — —
Die sere bloede — — —
Ende dat gras in corten tiden
Wart ghevaerwet na den g r e i n e.
Ibid. vs. 9919.

5) De kern, de bloem, het voortreffelijkste.
Van alien ridderscapen waren si t g r e y n.
Die Exc. Cronike van Brab. 1530, N n ij.

6) Parades-koren, cardamon. Dr.

VERWIJS , De Oorl. van Hert. Albr.

bl. 42 en 265.

Greinde. Bereiding. Wie g r e y n d e houdt van soute, die en sal
tsvrydaeghs op de marct niet staen, op thien pond ende tsout verbuert.
Stadsordonnantie van Brussel van 1360 in het Belg. Mus. VII, 309.

Greys. Gruis , verbrijzeld puin.
Om noch t' aenschonwen 't greys en d'ongheschickte hoopen.
HARBUYN , Ged. door SCI1RANT 2 bl. 88.

Greisen, greysen. 4) Een stuursch of donker gelaat toonen. PL.
2) Huilen, krijten.
Aen de wieg moet zyn gezongen,

GREIS.—GREMM.
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Alles dient tot myn verdriet ,
Anders greist de kleine jongen,
Of ik moet zingen een lied.
Horse Belg. II , 267 , vs. 8.

Greyser. Stwursch, onaangenaam mensch. PL.
Greysich. Stuursch, afgetrokken. Ibid.
Grel , gril , gryl. Verbolgen, boos , kwaad. Teuthonista.
Als een serpent dat niet horen en wil ,
Zoo zijn dese ook , verstaget recht ,
Van alle goede woorden boos en g r i 1.
Souter Liedekens van Z. v. N. Ps. 87.

Grellig. Schurftig. am.
Grem. Gram, boos en bedroefd.
Ende seget , om hare to makene g r e m ,
Dat hi een lief hevet boven hare.
Taalk. Mag.

III , 181, vs. 291.

Gremeelen. Grimlachen.
Gremel. Met plekken geteekend. MEYER.
Gremelen, grimmelen. Bevlekken, bezoedelen, door verschillende
kleuren onderscheiden. MEYER. Rm.
Gremelingen. Plekken, vlekken. Ibid.
Gremen. Treurig zijn. Ku,. en PL.
Gremmelije. Grimniig , gramstorig.
Doe sprac die here Zegevrijt: " Wi selen rumen dwout 1"
Ende hi reet haestelike. Die here coene ende bout
Stoerde in sinen wege een dier g r e m m e l ij c.
Het was een stare bere.
Vaderl. Mus.

I, 28 , vs.

13.

Die bladeren entie wonden
Die aenden lieden worden vonden ,
Datsi dus worden verloren ,
Bediet den gremmeliken toren
Die uten herten comen.
Die .X. Plaghen , vs. 906.

Gremmen, grimmen. 1) Verdrietig , mistroostig zijn.
Ende ist , dat si yet sien van verren ,
Daer sy nochtan niet off en weten ,
So gaen si grimm en ende eten ,
Ende verteren hoirs selfs lijff.
Mloep. B. I , vs. 1818.
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Leeft oetmoedelijc ende sacht
End off u die rude verwacht ,
So en wilt niet weder dair om gremme n.
Ibid. B. IV, vs. 1895.
2) Brullen, grimmen.
Banayas was sinen wech ghetrect ,
Ende hoorde gremm en gonen liebaert.
Rymb. vs. 10723.
Grempel. Oude vodden , lorren, prullen , oude versletene, halfgebro-

kene dingen. JUL.
Grendel. 1) Draagstok, handboom. Ende si sneden enen wijngaert
stoc of mit sinen drUven , ende twe mannen droghen die an enen g r end e 1. Bijb. van 1477, Numeri XIII. Ende sij bedecten die arke ende haer
gr en delen van boven. Ibid. I Kon. VIII, vs. 7.
2) Vastigheid. Het vyer sal uwe g r en d el e n verteeren. St.-Bijb. Nahum ,
III, vs. 13. Hy seyde tot Juda : Laet ons dese steden bouwen, ende mueren
daer om trecken, ende torens, deuren , ende grendele n. Ibid. II Chron.
XIV, vs. 7.
G-renen. Grimlachen. Km.
Grenien. Grein? Ende die gone die in dese guide niet en sijn ,
mogen maken alrehande gewant, sonder alleen scairlaken lingde ende
geverwet ende gemingt met grenien. Brab. Yeesten , Codex Diplom.
bl. 725, reg 11 v. b.
Grenien. Granen volgens WILLEMS. Voort es onse seggen, dat wy gheven der stad ende der gulden van Bruessel dat meten van der meeden, ende
van den weede, ende dat wegen van der weet asschen, ende cat wegen van
der wouden, ende dat wegen van den alune ende van den brisilien houte
ende van den greni e:n_ ende van den boeteren, enz. Ibid. reg. 22 , v. b.
Grenzburig. Naburig. U. W.
Crepe. Haak. Km.
Greppe. Greppel. Ibid..
Greppe. Vork of gaffel met drie tanden.

en PL.

Greppelen. Graven, opgraven.
Hy brak de straten up, die le grep p'l e n liet en voren.
OUDAAN Toneelp. bl. 128.

Zie Dr . DE JAGER. Proeve bl. 22.
Greselen. Bijeenrapen, bijeensehrapen. KIL.
Greseler,, grezelaer. Gierigaard, vrek. Daer de grezelaer zijn
zelven verkniest, en zijn beenen ontmargt heeft. DE BRUNE , Banck.-Werck ,
1657 , bl. 67.
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Greselick. Verschrikkelijk , ontzettend. PL.
Gresen. Bevreesd of bang Timken. PL.
Grote, greyte. Vurige begeerte. NIL.
Greten, greeten. Tergen. Ibid. Maer die goedertierene God so zeere
ende langhe ghegreet zynde van die aldererchste menschen. VAN VAERNEWYCK, Spieghel, B. I. C. XVI. Neptunus nu tot toorne ghegreet t zijnde.
Dezelfde , Hist. van Belgis 1574 , P. 16, c.
Greten, greyten, greyden. 1) Sterk, vurig begeeren. KIL.
2) Behagen. Ibid.
Greter, greeter. Terger. Diabolus, dat is : ter neder gheworpen, op
't Griecx een lasteraer, tenteerder ofte greeter. VAN VAERNEWIJCK , Hist.
Van Belgis, '1665, bl. 6.
Greumelen. Dof, brommend geluid van zich geven.
— — — gelijck een dondersiagh,
Die door den dicken wolck na wil niet breecken magh ,
Verdubbeld zijn geweld, by mommeld, dommeld , stommeld ,
Hy rommeld heen en weer , al greumelende grommeld, enz.
SCHAGHEN, Alkmaer Lofd. aangehaald in Huydec. Proeve,

III, 143.

Greve. Graaf. Dr. VERWIJS , De Oorl. van Hert. Albr. bl. 63.
Grevel. Das of bunsing. PL.
Greven. Begraven, ook levend begraven.
Opdat die daet es so greet ,
Dat hi heft verdient die doet ,
Dat hive hangen sal ochte gr even,
Daer hi bi sal verliesen tleven.
Dr VERWISS , Die Rose, vs. 13765.

Gribus. Verblijf,, kooi, hok?
Het is pas ruimpjes negen jaaren
Oat ik gong naer Oost-Indje vaaren,
toen liet ik dat slordig swyn (nam. zijne vrouw)
Op d'achter gribus.
A. ALEWIJN , Jan Los, bl. 28.

k Heb daar eens been en weer bekeeken
Myn ouwe gribus.
Ibid. bl. 40.

Griddelyn. Appelbloesem-kteur. Verknoeide uitspraak van het Fr.
»gris de lin."
1k zalje tien of twalef pakken kleeren laaten maaken ,
Twee van Bierenbroodskleur en d'andre zullen zyn
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GR1DD.—GRIEK.
Van Appelbloesem , Paers , Violet en Grid dely n.
F. RYK , De belachehelyke Erfgenaem, bl. 50.

DewijI in den laatsten regel appelbloesem het eerst genoemd is, schijnt
de dichter de ware beteekenis van g rid delyn niet geweten te hebben.

Gridselen. Rillen , huiveren.

Die van Geneeve — — — begosten te

gr idsel en van vreeze. noon , Nederl. Hist. fo . 151.
Gods onsagbre Majesteit
Poet haer Bidder en en vreezen ,
En ze gr i dt el t voor dat wezen.
OUDAEN , PoeZy , HI , 496.

Zie ook HOOFT, Nederl. Hist. fa . 1180; nE BRUNE , Wetsteen, II, 45.

Gridseling. Ribbing. Wdb. op
Grief. heed, verdriet.

HOOFT.

Walewein dede linen werd upstaen
Ende seide : ',God weet , mi es lief
Dat ghi verwonnen hebt ju g r i e f.
Walew. vs. 10262.
Doe sprat soe te haren have :
W el soete minne , te groten g r i e v e
Sal onser tweer minne enden.
Ibid. vs. 8100.

Grieek. Lastig , onaangenaam, mensch ,

ook booze bedrieger, booze kwant.

Ach ! 't is van alle dinck het slechtste dat men vint ,
Wanner een Dude Grieck hem 't minnen onderwint.
CATS , door Dr, v. la. I , 274, a.

De man , in dit beslagh, staet lunge tijt en peyst,
Wat bier de vijse g r i e c It , of wat de schilder cyst.
Ibid. fo. 413 ,

b.

Grieeken, grieken. Griekenland.
Mechodosius , die heilighe man ,
Die martelie om Gods ghew au
En de bisscop in G r i e k en was.
Lsp. B. IV , C. 5 , vs. 3.
Behalve dat het hem in Griecken aen geen graf nochte kopere beelden ontbrack. VONDEL , door v. L. V, bl. 24.

Grieken. Het aanbreken van den, dag , later verhard tot krieken.
Griekinge. Hetzelfde.
Des anders dages , berde vroe
In die grieking e, quamen doe
Die buten lagen vor die port.
VELTR. Sp. H. fu. 96.

GRIEL—GRIEV.
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Griel. Een worp in het wilde.
Griel (In den). Te grabbel, weg, op den gron,d.
De aim gingh op de maet , zy hadde leeren springen ,
Sy trat gelijck een mensch , het schenen moye dingen ;
Maer alsse noten sagh geslingert in den griel
Soo was 't, dat flucx het beest ter aerden neder viel.
CATS , door Dr. V. Va. , I, 83.

Oock is'er menigh man , die niet en wil gedoogen ,
Door spinnen sijn gemael haer uyt te laten droogen ;
Want als by maer en hoort het kirren van het wiel ,
Hy stoot 'et over hoop , of goyt 'et in de gri e 1.
Ibid. I , 505 , b.

Grielen. Krielen, wemelen, in overmaat aanwezig zijn.
En hier herleeft niet een der oude trunten ,
Fabelen , waar van dit Eyland griel t.
01IDAAN Koning Konradyn , Op-dracht , bl. 3.

Grielen. Wegrapen , grijpen , bijeen,rapen, grabbelen.

MEYER.

De Dood is al ghereet om Isacx ziel te g r i ele n.
voNbEL , door v. L. I , 321 , vs. 8.

Zie ook ibid. II, 106 , vs. 198.
Gries. Grof zand. PL.
Griet. Zandkorrel.
Als yemen na die doget spiet ,
Comen alse gers ende g r i e t
Die duvele.
Vaderl. Mus. IV , 65 , vs. 131, verbeterd door D r. DE
VRIES , in de Taalgids van 1865 , bl. 52.

Griezelen. Freq. van grijzen.
Grietsel. Egge. Horae Bag. VII, 12.
Grietwaerder. Kampmeester bij de steekspelen, krjtbewaarder.
Doen die ridders ten crite waren ,
Quamen die van der stad gevaren
Ende hadden gecosen enen man
Daer si alle hoveden an ,
Ende .c. g r i e t wer der en ghemaect
Of daer van den rechte iet laect ,
Dat siit keren te rechte.
Limb.

Zie nog Lane. II, vs. 42372.
Grieven. Wonden. Wdb. op HOOFT.

III, vs. 255.
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GRIF.—GRIJPFF.

Grit Griffier.
Laet ghy , mn goede schult , u roepen in 't gerecht ?
Burman , my dunckt , voorwaer , ghy sijt al veel to slecht ,
Gedenckt , dat de Ste-boon , de Grif, de Procureurs ,
U maecken , arme man , een lichte platte beurs.
VAN BEAUMONT , Ged. ed. 1843 , bl. 88.

Griffelen. Ginneken, spottend lachen.
Jon kallen en mallen dat hooren sy juyst ,
Nou griffelt dat volkjen in heur vuyst.
J. VANDER VEEN , Zinneb. bl. 315.

Grifroen. Griek. Zie ROQUEFORT.
Stare waren die Pailagoene
En achten cleine op die griffo en e.
Troj. Oorl. vs. 2958.

Griehten. Graven , volgens WILLEMS.
Want hi dede daerbi stichten ,
Ende vaste planken ende grichten
Beim stat , die hiet Ten Grave.
VAN HEELU , B. I , vs. 2636.

Grijen.

Hetzelfde als

greyen,

d.

weeklagen , huilen.

Zie daer, was het gem] schant , ik zouder wel om g r ij e n.
JOOST VAN BREEN , De swarte Minnaers , bl. 3.

Grijmsel. Zwartsel. KIL.
Grijn, Bryn. Grins, masker.
Of dat sy achter 't g r y n van sulcken offerhand
Haer dood verborgen
WESTERBAEN , Ged.

1657, I,

351.

Grijnen. 1) Grimmen.
Hij weet altijt een lack, die falsche laster-mont
G r ij n t , gnort , bast , schent en scheurt , gelijck een bitsich hont.
VAN BEAUMONT , Ged. door TIDEMAN bl. 74.

2) Van hartzeer of verdriet schreien. Wdb. op

BREDERO.

Wat green her overal , waer 't op een vlughten ging.
VONDEL , door v. L., VI , 285 , vs. 1972.

3) Misbaar maken.
Al wat my voorquam green afgrijslijck.
Ibid. IV , 81 , vs. 998.

Grijpff. Greep, macht, geweld.
———

doen de Cielops het lijff

Vulde met u ghesel , doen leet ghy wel tot dat
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De Wijsheydt u hielp uyt , uyt t'hol end' doodes g r ij p f f.
COORNHERT , Odyss. 1605 , II , 115.

Grijselijk. Schrikbarend, schrikkelijk. Eenen g r ij s e I ij k e comete dye
in desen tijden openbaerde. VAN BRAG. die exc. Cronike , 1530. a. ij. b. Ende
rechten daer voer haer bussen , en deze andere g r ij selike instrumenten.
Ibid. Z. Z. ij. d.
Grijsen , grysen. 1) Grinsmen , knarsetanden.
Dos lietense hem hanghen , daer huylen made g r y s e n.
COORNHERT , Odyss. 1 606 , II , 146.
Erebj dochter swart — — —
Grees spijtich , knersel-tanden,
Uyt treckencr haer voor haer met bloedige vuyl handen.
z. HEYNS , Vervolgh van Bartas wekeu , 1628. bl.

108.

2) Met een grjnzend gelaat afkeuren.
Gy sult daerom den visch van desen hooren prijsen ,
Gy sult om desen visch een ander hooren g r ij s e n
CATS, door Dr. V. VL. , I , 43 , a.

3) Afkeer hebben , gruwen.
Maer 't is een doot geloove , daer Godt of g r ij s t.
ANNA BYNS , Ref. 1668 , II, 32.

Grijsen. Gres zijn-of worden.
Grijzen op. Met een, grijnzend gelaat bejegenen, begrimmen, grUnzend op iets aanvallen.
Weder u een quaet mensche prijst ,
Oft lelec o p u g r ij s t,
Desen acht mijn no mere.
Doctrin.

89 , vs 946.

Soe heeft o p alle doosters ghegrese n.
ANNA BENS, Ref. 1548 , II , 153.
Quamen de wolven o p hun lammerkens g r ij a e n,
Sy setten hen daer tegen.

Ibid. Ref. III , 222.

Gril. Pots, klucht.
Gril , grille. Krekel. PL. ML.
Gril. Adj. Zie Grel.
Grillaerd. Bootsenmaker,, kluchtspeler. Km.
Grilligh. Dartel, wellustig.
Schout grilligh hant-gespel en dertel ongelaet.
CATS , door D r. v. vL. , I , 417 , b.

Grilligh. 1-1Saverig en huiveringwekkend.
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Maer stracks daer aen , soo wert mijn hert bestreden
Met grilligh bloet en koude door de leden.
Ibid. I , '619 , b.

Grim. Gramschap, toorn, verbolgenheid, grimmigheid. NIL.
In dynen grim en straft my niet.
VAN ZUYLEN VAN NYE VELT , Souter Lied. Ps. 6.

Rijst Heer , en met ontsteeken yver ,
Valt op de grim van mijn verdrijver.
HOOFT , Ged. fo . 246.

Zie ook VONDEL door v. L. II, 81 ; II, 431 ; II, 481.
Grimmagie. Kwaad voornemen, toeleg , bedoeling. Sijnegrimmagien
ontdeckt zijnde , Tiribasus , Stadhouder van Sardis , badt hem tot daer toe
te comen om in ghesandtschap te gaen na den Coninck. ZUYLEN VAN
NYEVELT Plutarchus , fo . 545, b.
Grimmelen. Smerig of vuil maken , besmetten, bezoedelen. Gheen
zoo stercke ziele , die niet eenighsins door quaed ghezelschap besmeurt
en begrimmelt werd. J. DE BRUNE. Banck.-Werck. I, 70.
Grimmen. Zie Gremmen.
Grimpeler. Uitdrager , oudroest, voddenkooper , oude-kleerkoop.
Grimsel. Zwartsel. Ibid.
Grinde. Jeukte der huid, schurft.
Grindel. Draag-, hand-, hefboom. Dat ingeesten Goods in ons, dat
es die rechte gr in d el die ons op recht in Gode ende levende maect.
RUUSBR. Tab. I, 112 , reg. 8. Zie ook anminEL.
Grinden. De tanden laten zien , het voorhoofd rimpelen. NIL.
Grindich. Schurftig. Des g r i n d i g en ofte sehurfden , alsoo genoemt
om dat aldaer de g ri ndige , ende andere onreyne menschen moesten
Jeremia XXXI, Kantt. 127.
woonen, buyten de stadt.
Grinen, grynen. 1) Met den mond trekken , dat zich oplost in
lachen, glimlachen.
Elide emmer lack hi ende g r e e n.
Dr. VERWIJS , X goede boerden ,

24 , vs. 25.

Bade soe green, also hi dit seide.
XAERL.

Sp. H. 40. ed.

III P. VII B. XV , vs. 13.

2) Weenen. weeklagen,.
Wat ist anders dan eon achem ,
Dat ons voerden oghen schijnt ,
Schoen ghelaet , asst herte g r ij n t ,
Of van binnen is gheveynst
HILDEG. Ged. bl. 154, vs. 76.
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Mijn lacchen (laes !) in grynen,
Mijn ieucht verkeert in pijnen.
BREDERO , Lucelle, 1616, bl. 15.

Zie ook MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. IV B. XLV, vs. 68.

Grinkelen, grynckelen. Grijnzen. Dr. DE JAGER, Proeve bl. 24.
Grinnen. Hetzelfde als Grinden.
Grinsen. Grijnzen, grimmig zijn. W. MOLTZER Biblioth. Ode en 5 de Afl.
bl. 73.

Grintig.

Zandig.
En sagen met vermaeck het grintig 's Gravesande.
CATS, 1828, I, 17.

Gripend.

Verscheurend , van vogelen sprekende. Yson is een voghel

minre dan een ghier, mer seer g r i p end e. Twijspraeck der Creaturen,,
Dyalog. 73.

Griselen, grizelen.

Eene huivering of rifling veroorzaken, doen

ontstaan.
Och , al 't onmenschlijck slaen , dat grizelt door miju hart.
VONDEL , door v. a. , IV , 90 , vs. 1278.

Gryseliken.

Bijw. Afgrijselijk , vreeselijk.
Wanttie vyant sprac hem an
Gryseliken.
HILDEG. Ged. bl. 147 , vs. 326.

Grisen.

Schuwen, huiveren.
Josaphat vel doe in spraken:
Onwerden alder werelt saken ,
Ende leden tleven dattu wilt prisen ,
Datten meneghen soude doen g r i s e n.
Taalk, Mag. IV, bl. 27 , vs. 183.

Grisen.

Gres worden.
Al gaen si inden oude ende moeten grisen,
Dies een achten si niet een oert.
HILDEG. Ged. bl. 231 , vs. 88.

Grisen. Knorren. Home Belg. VII, bl. 12.
Grissen. Met uitgespreide vingers of klauwen grijpen, naar zich toehalen. Wdb. op HOOFT, waar het niet juist verklaard werd.
Christ. Christus. Wdb. op HOOFT.

Christendoom. Christendom.
Christlykheit. Christelijke godsdienst. Ibid.
Grithel. Hark. KIL. PL.
Gritselen. Harken. Ibid.,
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Grobbeligh.

Bevlekt , bevaild , smeerig , morsig , grommelig. Wdb.

Op BREDERO.

Grobben.

Bijeenschrapen.
Die taertsche goet te sameu gyobben
Ende altoes hebben die handen vet.
Mloep. B. IV , vs. 918 , var.

Groede geven.

Eigenlijk groei geven, doch beter uitgedrukt door

uitspruiten , groeien.
Ende geboot hem bi bedwange.
Dat hi begote also lenge
Met watre geent droge hout
In gheent droge lant ende tout,
Onthier ende soe gave g r o e d e.
MAERL. Sp. H. 4o. ed. III P. IV B.' XXXV , vs. 19.

Groef (TO).

In het graf.
Eer licht het lyk noch is te groe f.
YOCUM:SR. Alle de werken, 1709 , I, 482.

Groef (Ten) bidden. Ter beyrafenis noodigen. Wdb. op BREDERO.
Groef (Ter) brengen. Ten grave brengen. Ibid.
Groef (Te) gaan. Te begraven gaan. Ibid.
Groei, groey. Jonge visch, die zijn vollen groei nog niet heeft. MEYER.
Groeying. Innig gevoel van voldoening of blijdschap. Wdb. op MOOFT.
Groen. Groente , warmoes.
Met geere beesten plach de man
Te aerbeidene , dat hi wan
Met watre ende met bendichede
So vele g r o e n s aldaer ter stede ,
Dat hi ende sijn osse genouch
Hadden tetene int gevouch.
MAERL. Sp. H. V. ed. III P. IV B. XXIX, vs. 26.

1) Krachtvol. Wdb. op HOOFT.

Groan.
2) Frisch, wakker, opluikende.

Wel hoe is Otjes hart soo groen?
Dat by dus yvert in 't sermoen.
VONDEL , door v. L.

, 83.

3) Jeugdig , onbedreven. U. W.
4) Geil , wellustig. Wdb. op BREDERO.
Groenen. Bloeien. In een staat van welvaart en geluk verkeeren
Ick Nebucadnezar gerust zijnde in mijn huys , ende in mijn palleys g r o enend e. St.-Bijb. Daniel IV vs. 4. Een herte en genoeghte gr oenend e.
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Ibid. Sirach XIII, vs. 30. Een groenende aengesicht is een teecken van
een herte dat wel gestelt is. Ibid. vs. 31.
Groenicheyt. Groen gewas. Gras ende andere groenieheyt. Ibid.
Job. XXXIX , Kantt. 26.
Groense. Grazige kluit, graszode. MEYER.
Groensel. Kruid, groente. Ende by soeckt allerley g r o e n s e 1 na.
St.-Bijb. Job XXXIX , vs. 11. Een hof der groente ofte des groensel s. Ibid.
Kon. XXI , Kantt. 2.
Groensel. Een zekere vogel, waarschijnlijk eene kraai of kauw.
Eeu g r o ens el dat was hoverdich
Ende vele meer dant was werdich ,
Het vant die vederen vanden pan,
Die scone was groene ende blau.
Esop. Fab. 38.
Groensel-man. Groenboer.
Een hovenier of gro ens e 1—m a n — —
Snijt wel de bladers van het kruyt.
CATS, door Dr. V. VL., I, 869, b.

Groensweerde. Met gras bedekte grond. In BLOMMAERT ' S Oudvl. Gedichten vinden wij de volgende regels :
Doeu scoelde (1. scoerde) al dese eerde
Ende al dese groen sweerde
Vau den armen eertricke.
I). I , bl. 110 , vs. 1234.
Daer scorde alle die eerde ,
Ende alle die groene zwerde
Van lien erderyke.
D. II, bl 17 , vs. 1294.
Daze beide schrijfwijzen zijn, mits de beide woorden vereenigd , nog in
de Engelsche woordenboeken aanwezig. Zoo vindt men in Walker's Pron.
Diet. en in BOYER ' S Diet. 1840 Greensward en greensword voor the turf
on which grass grows. Nu is de beteekenis van turf niet turf, zoo als de
Heer VAN DER HELM (Taalgids van 1860 op bl. 253) schijnt to meenen ,
maar zode. Sward, sword, swoerd is vel, huid en, in algemeene beteekenis, bekleedsel, iets dat iets anders omgeeft. De aardkorst of het veld
is dus hier en elders sward genoemd.
Groente. 1) Groene kleur.
Geen snee of stuere vorst en kan haar g r oente schaden,
CATS, door Dr. V, VL., I, 446, a.

2) Groen veld,
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Ick ga voorts buyten Sorg bier in de g r o e n t e treden.
Ibid. 1828 , I , 20 , a.
3) Groen geboomte.
Een hoopje zants (namelijk Zorgvliet) alleen met g r o e n t e nn bewassen.
Ibid. I , 26 , b.

Groepe.

Groeve , uitgraving, greppel. Wdb. op HOOFT.

2) Slootje. Het is so claer, als een nygeveechde groep e. MEIJER , Oude
Ned. Spr. bl. 44.

Groese, groeze.

,Teugdig. groen, nieuw uitspruitende halmen,

— — — Wat wil ick weder iet
Van hem vermanen , die, op dat de hallem niet
Door last der zwangere aer bezwijcke , in 't weeligh groeieu ,
De groeze door den taut der kudden of laet snoeien.
VONDEL , door v. L., VIII, 194.

Zie ook ibid. V, 78; HONDIUS Moufe-schans , bl. 126.

Groezig.

Groen, van een verliefd gestel. Zo zeker, benneze daar zo

groezig? T. ASSELYN Schynh. Vrouvv , 1691 , bl. 16.

Groetenis. Groet. VONDEL , door v. L. III.
Groetsele. Begroeting, groet.

739, vs. 75.

Wy bieden u al tsamen een minnelic groetsel e.
Belg. Mus. II , 130.

Groeven

Met graveerset of snijwerk versieren. Wdb. op BREDERO,

bl. 500.

Grof, groff. 1)

Rijk. Wdb. op HOOFT.
in de ongunstige beteekenis van overmoedig.
Groot,
aanzientijk,
2)
HILDEG. Ged. 120 , vs. 27.

Grof. Eijw.

Sterk, luid,.hard.

Men treckt maar by de schel , of men roept maar wat grove r.
BREDERO Lucelle , 1616 , bl. 13.

Grof gaen,

Elliptische uitdrukking voor grof zijn gang gaan, ver-

kwistend zijn.
Koman, mijn groote maat ! wy sellen tavont geweldich g r of g a a n.
Ibid. bl. 65.
— Dan gaetet daer heel grof,
Men licke-pot om strijt , het macher dan wel of ,
Dan is men daer heel duyts.
Dezelfde, Moortje , bl. 64.

Grof el. Kruidnagel. ML.
Groffelbloem. Kruidnagel. PL. op »genoffel."
Groffels boom. Nagel boom.
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Ende onder enen gr o f f el s boem
Hi den hert doe liegen Bach.
Lane. III, vs. 22510.

Groffelanagel. Kruidnagel.
Grofsif. Zee f. rm.
Groyen. Een huilend , brommend geluid voortbrengen.
Het hert int lijf hem baste als van een hondeken saen ,
Dat om zijn Jonghskens loopet , met bassen ende g r o yen
Vreesend' dat elck een die nemen sal ende doyen.
COORNHERT Odyss. 1605 , II , 115.

Groyen.

Groeien. Onder dien boem groyden lelyen ende roosen.

Dr. v. vr,. Prozast. bl. 21. Hij sal g r oyen ende bloyen ende vrucht brin-

ghen. Ibid. bl. 44.

Groynen.

Grein vervaardigen? Voort es onse seggen , dat niernen ,

die in dese guide niet en is, maken en sal noch maken en mach, noch
doen maken laken, scarlaken, lingde , noch verwen , noch mingen, noch
groyne n. Brab. Yeest. I, 725.

Grol. Kauw , steenuit. KIL.
Groll. 1) Haat , wrok. KIL. PI,.
2) Hatelijk , vervelend redenaar.
Jae , Jorck is wel een deftigh Advocaet ,
De slechtste niet die voor den Hove staet ;
Hoe ? Jorck , die g r o 11, die niet en weet to spreecken , enz.
VAN BEAUMONT , Ged. bl. 120.

Grollen. 1)

Geraas , getier maken, razen.
Soud' ick sollen
Tegen 't rollen
Tegen 't grollen
Van de zee ?
HUTCH. Korenbl. I , 482.

2) Grommen, brommen, knorren.
S. Coomt nuts, dat ghi most versmoren.
B. Wat duvel , hoe stadi dus ende grolt?
SMEKEN , 't Spel , enz. vs. 6.

Als iemant met een harden steen ,
Of met een hout , of met een been ,
Een hont ontrent de leden treft ,
Hy krijt , hy bast , hy g r olt , hy keft.
CATS, door Dr. V. VL. I , 919 , vs. 4.

Zie nog nE BRUNE , Banck.-Werck. I, 268.

II.

48

750

GROM.—GRONDE.

Grom. Geslacht, kroost, kinderen.
Hoe kom jy aan dat grom?
A. ALEWUN , Jan Los , bl. 40.

Loop voor Sint Joris mit jou G r o m.
Dezelfde , Latona , bl. 20.

Grommelen. Grommen, morren, ontevreden mompelen.
Dat Mann en Vrouw somtijds iens vallen over hoop ,
En g r o m m e 1 en en poos , en geve dan weer koop.
HUYG. Korenbl. I, 603.

Zie nog ibid. II, 361.
Ghelijck het licht dat over de nacht heerscht, niet naer en laet haren
loop te vervolghen, zonder zich te kreunen van al het ghene dat under
haer grolt en g r o m m el t. DE BRUNE ; Banek.-Werck, I, 268.
Grond, groat. 1) Innige meening , gemoed.
Maer t'wijl by met verdriet sich op het stuck bepeyst ,
Komt Hemor uyt de stadt in haesten af-gereyst
Die gaet daer Jakob aen met wonder soete reden
En bidt dat by de maeght aen Siohem wil besteden ,
Aen Sichem sijnen soon , vermits tot aen de ziel
Hem Dina stout geprent, hem Dina wel beviel.
Israel is beducht sijn g r o n t hier op te seggen,
Maer wil voor al het stuck wat naerde.r over-leggen.
CATS, door Dr. v. vt,. II, 333 , a.

Zie ook Lantsloot, vs. 312.
2) Diepte.
Die claerheit sloech tote inden g r on t.
Daer Jhesus voer die porte stout.
Vanden levene ons Heren , vs. 4171.

Grondbrakig, grondt-brakigh. Waggelend.
Den regen quam , de windt ontstondt te blasen ,
Een hooge vloedt begon op 't hays te rasen,
't Welck onbequaem te dragen sulcken we'er ,
Gr o n d t- b r a k i g h viel aen duysent stucken ne'er.
HUGO DE GROOT , Bewys enz. 1652, bl. 126.

Gronde (To). Grondig , met juistheid, met zekerheid, ten, voile.
Dat ghelooft sy wael te grond e,
Als oft in die ewangelie stonde.
Mloep. B. IV, vs. 1643.
Maer nu ontsaghen sy sinen toern
Ende siju gherechticheit te g r o n d e.
HILDEG. Ged. bl. 20 , vs. 167,
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Grande (Van).
Die Code ontsaghe van gronde,
En dade nemmermeere zonde.
Ende die zonder zonde leven can,
Dats verre die wijste man.
Lsp. B. III , vs. 27.

Gronden. 1) Peilen , bepeiten , de diepten in zee meten.

Wdb.

op HOOFT.

2) Doorgronden , met het verstand bevatten. Ibid.
Mine macht can niement gron de n.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. V, 2de St. , bl. 37.
IT ontfermecheit en es niet te gronde n.
Beatrijs , vs. 658.

3) Waden , doorwaden. NIL.

Gronden na iets. Naar iets vorschen

of onderzoek doen, trachten

te doorgronden.
Dune sout in en ghenen stonden
Na hemelschen dinghen gronde n.
Lap. B. III, C. 3, vs. 480.

Grondeeren, gronderen. Bevatten , doorgronden , peilen.
Want ander konsten sijn my te hoghe ,
Ic en can sy niet mit mine oghe
Scouwen noch den sin gr on dere n.
Mloep. B. I, vs. 51.
En gy die nier en hart kond peilen en gronderen,
Weet dat ons misdryf was de vrucht van ons begeren.
DECK. Rym. I, 263.

Zie nog Constth. Jaw. bl. 27; VONDEL, door v. L. V, 647, vs. 1303;
SPIEGHEL Hertsp. 1730, bl. 413.
Grondich, grondigh. 4) Onomstootelijk, wel gevestigd. Wdb. op HOOFT.
2) Wezenlijk. U. W.
Grondslag, grontslagh. Grondstelling.
Indian men hier zit om bewijs verlegen ,
Christine alleen zet dezen grontslagh vast.
VONDEL, door v. L. VII, 4, vs. 26.

Grongaert. Brommert , knorrig mensch.
Al begripic die gr on gaer d e.
REIN. door Dr. JONCKBL. vs. 32.

Grongieren, grongiren. Grommen , brornmen , een akelig geluid
doen hooren , brullen,
Alse Isengrijn bejaghede een calf
48'
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Oft een weder , oft een ram ,
So grongier di, ende maecte hem gram.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 2118.
Daer di Duvele zullen g r o n g i e r en
Ghelijc den Leuwe enten stieren.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. V , 2de St. bl. 62.

Zie nog Parthonopeus and Melior, bl. 82, vs. 22; Lane. H, vs. 6675;
Lev. v. St. Am. II, vs. 1277 en vs. 1283 ; MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P.
I B. XXXV, vs. 88; Nat. Bl. bl. 144, vs. 2144.
Groniart. Knorrepot, brompot.
Doe stoet up die felle groniar t.
Dr . VERWLIS , Die Rose, vs. 3759.

Gronieren. Hetzelfde als Grongieren.
—

de lybart

— geet ropen ende gr ongier en
Eiselike , na sijn manieren.
Alm B. V , vs. 961.

Grontlijek. Geheel en al, totaal. U. W.
Och waer t' geslachte van Helena voor (lien tij den
G r o n t l ij c k vernielt , met mans , wijfs , meyskens en knechten,
So waren daer so veel mans niet verslagen int strijden.
COORNH. Odyss. 1605 , II, bl. 16.

Groef, grout Ruim, overvloedig.
Doemen daer den dranc ghaf g r o e f.
Rymb. vs. 15066.
Te Lengeres te Borgoengen waert ,
Daer vant hi dies hi begaert ,
Die stat bewest tsinen bout,
Spise , dranc ende haernasch g r o u f.
MAERL. Sp. H. 40 . ed. III P, V B.

vs. 10.

Groom. Kroost en ingewand. Wdb. op HOOFT.
Groon. Het ingewand van een visch. MEYER.
Groonen. Klagen, kreunen, stenen. Eng. »to groan".
Zoo yemand , als 't gebeurt, van spijt begon te g r o one n.
DE BRUNE , Emblemata , 1624, bl. 290.

Groot. 1) Veel.
Dandre vloen, die waenden das
Datter grunt vole comen was.
ItyMb. vs. 33004,
Doe quam hem mare up .j. dash ,
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Bat g r o o t vole versamet lath
In enen bosch.

Ibid. vs. 34570.
lie nog Alex. B.

VI, vs.

720.

2) Snel.
Die storm was zwaer , die stroem liep groo t.
Mloep. B. II, vs. 190.
Groot gaen. Zwanger zijn, zich in zwangeren toestand bevinden.
Wdb. op HOOFT.
Groot goet. 1) Grossiers waren.
Want eerre beider cnapen quamen
Van den enen tote den anderen
Om g r o e t go et ende om amanderen ,
Bode oec om andere copinge.
Alex. B. VI, vs. 619.

2) Veel onkosten.
Hi dede tiersten maken een graf
Baer hi g r o e t g o e t om gaf.
Ibid. B. VII , vs. 797.

3) Groote rijkdommen. U. W.
Groot-hertich. Hooghartig , trotsch. Wdb. op
Groot (Jens soo) maken. Overdrijven.

WIEDER°

bl. 500,

Dat ick altemets iens drinck , dat wil ick niet versaken ,
Deynckt vry dattet de luy wel iens soo grout gaan maken.
BREDERO , Roddr. 1616 , bl. 12.

Grootachtbaar. Zeer merkwaardig. U. W.
Grootdadieh, grootdaedigh. 1) Beroemd door groote daden, door
heldenmoed. Wdb. op

HOOFT.

2) Sterk, ferm.
Ghy schijnt nu anders viient , dan ghy eerst openbaerde ,
Ghy hebt ander cleeren , u leden schijnen g r o o tdadie h.
WORM!. Odyss. 1605 , II , 53.

Grootdaedigheidt. Kostbare en prachtige lee fwijze. Wdb. op }mom
Groethen. Schatten, begrooten, waardeeren. Die kost sal staen ten
G ed. I 219.
gr oeth en op twier schepen segghen oft meer.
de), vrouwen. PL.
zwangerschap
Grootganinge der vrouwen. De
,
in
verstand
en
geleerdheid
uitmuntende.
Grootgeestig. Schrander,
Wdb. op HOOFT.
Grootheit. Grootte. Ibid.
Groetmoedich. Stout, ondernemend. Van desen gelucke wart die
Biscop gr oetmoe die h ende toech in Westvrieslant, Clerk u. 1, L. b1. 178,
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Groetmoedicheyt. Stoutheid , ondernemingsgeest. Grave Kaerle doe
by sach dat hem Coninek Willem gevolcht was, ende heeft Valensyn belegen , ontsach by zyn groetmoedigheyt, ende is after uyt getoegen
over die Schelt nae Vranckryck toe. Ibid. bl. 133.
Grootsicheden. Grootheid , pracht , luister.
Haer vader,, op het hoogst genegen tot de rust,
Heeft met de staet-sucht noyt beslommerd sijne lust,
Maer met het sijns vernoeght , gerust en wel te vreden ,
Gelijck een last versmaed des werelts grootsich e d e n.
STARTER, door Dr. v.

,

197.

Grop. Greppel , drooge sloot. Wdb. op BREDERO. bl. 500.
Grope. 1) Koperen pot. PL.
2) Tros druiven. Km. Fr. »grappe."
Gros (In 't). In het algemeen , hoofdzakelijk. Wdb. op HOOFT.
Grosseren. In schrift stellen. Wi Florens Bartoud , here van Machlijn
maken cont alien luden, die desen brief zullen zien of horen lesen , dat
wi ghelovet hebben ende gheloven met goider trouwen alle die ponte ,
die wi over een ghedragheu zijn met edelen luden heren Gheraerd , here
van Verne, burchgrave van Zeland , ende met heren Janne , here van Arkel,
to grosseren, ende vaste ende ghestade te houden. NIJH. Ged. I, 176.
Grote. Hoeveelheid , bedrag.
Zivaerd Zicke , hebben wi vereest,
Gaf aldaer tlant op die gheest,
Drie pont ten iare in Akerslote ,
Ende in Meban gaf hi de grote
Van twe pont gelts.
MEL IS STOLE, B I, vs. 946.

Groteit. Lengte.
Ende also veel alse hi meer was ,
Was hi coenre sijt seker das ,
Dat int lant van India
Noch nigerens , verre ocht na ,
En was geen man siere gelike
Van siere grotei t.
Alex. B. IX , vs. 144.

Groten. Verheffen. Die here is ghegroo t. Bijb. van 1477, Jesaia
XXXIII, vs. 5.
Groton end setten. Hetzelfde als Groethen. NIJH. Ged. I , 203.
Schatten , overslaan , eene bepaling maken, hoe veel ieder in de opbrengst

van zekere hoofdsom naar eene bepaalde evenredigheid te dragen heeft.
219.
Zie nog ibid. I, 211 en
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Groten. Groeten.
Doe g r o t e n e alle die jonfrouwen.
Limb. B. III , vs. 1180.
Ende ontboet den jonchere
Echites, dien si g r o t e sere.
Ibid. B. IV, vs. 230.

Grouwelen. 4) Gruwen , schrikken.
Als Water, Locht en Aerd' sal grouw elen en beven.
an y n. Korenbl. I, 12.

2) Afkeerig zijn.
Jan is soo weinigh kercks, by grouwelt voor den kerck-dagh.
Ibid. II, 249.

Grouwen.

Het primitief van

Grouwelen.

Wdb. op HOOFT.

Zoo eysselijc — — — dat het elc dede grouwe n.
VONDFL , door v. L. I, 75, vs. 802.

Grouwelyk. Gruwelijk. Wdb. op HOOFT.
Grouwelykheidt. Gruwel. Ibid.
Grouwzaam, G ruwzaam , schrikbarend.
Grouwzaamheit. Gruwzaamheid. Ibid.
Grove. Gro fte , dikte , omvang

Ibid.

Scoenre boem sach man nie gheen ,
Noch van hoghen , noch van grove n.
Dboec vanden Houte , vs. 499 , var.
Manheit heet die vierde etaet,
Die te .XX V. iaren angaet;
Dan es die mensche volcomen,
Ende nature heeft dan ghenomen
Hare grove ende hare linghe.
Nat. Bl. bl. 14 , vs. 54.

Groveren. Graveeren. In die stenen te g r o v ere n. Bijb. van 1477,
Exod. XXXV, vs. 33.
Gru. Afgrijzen , afschrik. Ende als zy quamen tot in den Tempel,
soo hadden zy g r u. VAN VAERNEWIJOK. Bistorie van Belg. 1574, fo . 114, c.
ydel begeeren son mij does met gru storen.
Constth. Juw. bl. 529 of

B.

Grubbe, gruppe. Groeve , knit, gruppel. KIL.
Gruepe. Greep , handvol. Men solde him mit gruepen dreck smyten, mit honden wtder stadt hessen. MEIJER , Oude Nederl. Spr. bl. 4.

Gruet. Groet . Het ghater al op de gruet e. 'bid, bl, 81. Thans
zouden 3/$4j zeggen: Het blijft bij het groeten,
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Gruyer. Opperhoutvester. Inf. bl. 512.
Gruimeling. Gruis , stofje. Sprekende van die tijden , toen men tot
sieraad goudpoeder in het haar strooide , zegt DE BRUNE : Even zoo zouden
de gouwe gruimeling en van veler kop, hun andere cieraten daar by
gevoeght , de menschen zelfs , in prijs , dikwils overwegen. Wetsteen der
Vernuften 4 0. ed. bl. 46 ; 8 0. ed. bl. 68.
Gruys. Zemelen. De menighe vercoopt haer g r u y s so diere , als
dandere syn blomme. MEIJER , Oude Necierl. Spr. bl. 72. Even als of wy
de zeve of de buyel slachteden , die alleen het g r u y s behouden , en de
blomme van ons wegh gheworpen hadden. DE BRUNE , Ba,nek.-Werck , bl. 237.
Backers die g r u y s doen in haer mete.
stomm. Oudvl. Ged. III, 81 , vs. 564.

Zie nog DE BRUNE , Spreeckwoorden , 1636 , bI. 413.
Gruysich, gruysig. Vuil , morsig , door klankverwisseling nu groezig
groezelig.
U tong zy niet vervuylt , noyt roestigh uwe tanden ,
Noch gruysich en besmult u ongewasschen harden.
GROEBE ,

Versch. Ged. II, bl. 22.

Zie ook Comoedia Vetus, 1740, hi. 7.
Gruyssif. Zeef , teems. KIL.
Gruit. Volgens WILLEMS zou dit woord beteekenen het recht ter
verkrijging van zekere hoeveelheid biers. Zie Brab. Yeesten I, 782. Dat
de schout schuldig zal zijn aan Schepenen t'eten to gheven , ende haer
Gruyt oec to gheven. Tweede Proeve, bI. 61.
Gruyt, gruyte. Gort. Rm.
Gruyt, gruyte , grute. Heffe droesem. KIL. en PL.
Gruyten. De rivieren , grachten , slooten , van alle vuiligheid reinigen.
KIL.

Grullen. Knorren.. Want een wilt vercken niet soo verbolghen g r u 1 t.
Conste der Minne , Antw. 1581 , bl. 44.
Grunnen. Hetzelfde
Grunselen. Dit werkwoord schijnt de beteekenis to hebben van lieflijk
neurien of iets dergelijks.
dan verschynt een ongemeene vlucht
——

CORN. VAN GHISTELE.

Van vooglen , van alom , die vrolyk , in 't ontmoeten ,
Met grun s'l e n , en gezaug , dien Zonnezoon begroeten.
OLIDAAN ,

Po6zy , I , 248.

Tussen , groen en tussen dor
Tussen 't grun s'l e n en geknor.
Kl. van de Uyterse Juffers , bl. 2.
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Grunt. Garst, die voor het brouwen van bier' benoodigd was.
— — die g r u u t, die syre in droeghen ,
Maectet bier van harden smaeck.
HILDEG. Ged. bl. 168 , vs. 314.

Gruwel. 1) Gedrocht, ondier.
Wat g r u w e I trapt met Christen hoofds banieren
Op maeglidepahn , tot schennis van lattrieren.
VONDEL , door v. L. , III, 129, vs. 85.

2) Afgod.
Dewij1 , de Noorman — —
Al d'oude g r uwlen weer op heilooze outers zet.
Ibid. bl. 558 , vs. 21.

Gruwelen, gruelen.

Een persoonl. werkw. Een afschrik hebben van

lets. Die Grave omdat by die bose Vriezen ontsach , ende hem altoes
g r u w e I d e. — — dat zy dien eedt onlange houden zouden. Clerk. u.

I. L. bl. 157.

Als dit die ridder vernam , soe was hi zeer drovich , hem

gruwelde voer die coemste des conincx. Gesta Rom. Cap. 94.
Zie nog Mloep, B. I, vs. 2323; Lane. III, vs. 11461.

Gruwelike. Vreeselijk , afschrikwekkend.
Van Athenen die vrome deghen,
Doe hine sach , quam hi geslegen
Uten bossche gruwelik e.
Limb. B. IV , vs. 1753.

Gruwen. 1) Rillen, huiveren.

Wdb. op BREDERO.

2) Versuft, verbaasd zijn. Ibid.
3) Een persoonlijk werkw. Angst hebben, vreezen.
Van hoghen wort die val ghenomen ;
Hier om selmen tclymmen schuwen ,
Soe en darff ons niet voer 't vallen gruwe n.
HILDEG. Ged. bl. 82 , vs. 114.

Als men van sulker leliker aert
Spreect, wort elck man vervaert
Ende hem g r u w et altoes daer voren.
Mloep. B. III , vs. 248.

Gubbelen. guebelen. Braken figuurlijk. PL. Brieven die een droncken
Monick ende ongheleert Buffel erghens op een S t . Martens avont uytgh eg ubbelt heeft. MARNIX, Byencorf, 1645, bl. 45 , v°. In den eersten
druk van 1569 op fo . 81.

Gudselen. Frequent. van gudsen, nu gutsen. KIL.
Guede , goede. Goedheid. Die gotlike wijsheit ende g u e d e comet
alle tijt doer dat mynnentlike lijden one Heren. Br . v, vL. Prozast. I,183.
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Ged. H, 10.
Guedisdagh. Woensdag.
Gueren. Zie G-euren.
Guerie. Agurk? It. XVII d. eng. van G u e r i c. Nieuwe Werken der
M. v. N. L. V, 1 5te st. bl. 251.

Guet. Zie Goet.
Guete. Goedheid, vriendelijkheid.
Langhe volchde hi haer in guet e.
Mloep. B. II , vs 2633.

Guetelic. Zie Goedelijck.
Guetest. Znw. Verzorging , verpleging.
Sigonne , die duerluchtighe maecht ,
Die beter was den sommich ander ,
Troeste den Symiate lander
Mit alien guetes ten die si mucht.
Mloep. B. H , vs. 4205.
Dit woord is in het glossarium niet verklaard. Ik meen het to mogen
houden voor hetzelfde als

Getes

Gut 1) Mild, milddadig.

of

Ghetes.

ML.

2) Verkwistend , overdadig.
Ick zie er d'overdaed zoo ver gaen buiten reden
Dat een Lucullus zelf,, hoe grof by ging en g u f ,
Ja een Apicius staen kycken zou als suf.
DECK. Rpm I , 162.

I, 159 ; OUDAAN Pazy , I, 86.
Gufheyd. 1) Mildheid, milddadigheid. Km.
Zie ook ibid.

2) Spilzucht, losbandigheid. Dicke haer an den cop, ende achter dunne ,
bediet sotheit ende gufhei t. Belg. Mus.

III,

231.

IT, 92.
Gugelen, ghuchelen. Goochelen.

Zie nog OUOAAN Poezy,,

Ic hebbe mijnen gughelroc just anghedaen ,
Dies moet is wat ghuchele n.
Belg. Mits. H , 126.

Gughelroc. Goocheltasch. Zie op Gugelen.
Guggel. Haan. PL.
Gugger. Koekoek. Ibid.
Guchte (Rode). Soort van belroos.
Die rode guchte haddi mede ,
Die hem so vele vernoys dede.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VII B. LXXX ,

Guyen, guien. Roezen, razen ,

(van het onweder gesproken).

vs. 11.
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Hoe dat het buldert , tiert en guit,
En weerlicht t'elker stood.
ISAAC VOS , Pekelharing, bl. 12.

Gulch. 1) Kreet van bespotting, spotrede, udjouwing.
De derde siet 'k en weet Diet hoe,
En schiet hem hondert guyghjens toe.
CATS , door D r . V. VL , I , 350 , b.

Als Chloris dit vernam , en voelt haer aensicht swellen ,
En dat den boeksvoet Pan oock quam den potter stellen,
En schoot haer guigj ens toe , doen wertse gansch ontstelt ,
En 't dacht haer alderbest to wijcken uyt 'et velt.
Ibid. II , 251, a.

2) Nar,, zotskap.

MEYER. ML.

3) Het eerste baardhaar , vlasbaard. ML.

Guycheler,, guychelaer. Goochelaar. Wdb. op

BREDERO.

Den Aep eens guy ch e 1 a e r s bedreef zeer vreemde dinghen
Met danssen in het perck , met beyteleu en springhen.
VONDEL , door v. L , I, 577 , vs 1.

Guychelen, guichelen. 1) Goochelen.
2) Dartelen, spelen.
Wy when Sauls asch gaen ziften 't fijn en 't grof,
En lachen , als de wind noch guichelt met zijn stof.
Ibid. III , 663 , vs. 410.
Men leest ook ergens in Antonides. v. d. Goes Ged. :
Het zeeschuim daer de wint mee guy chelt naer zijn zin.

3) Spotten. Liever dan dat sy alsoo met Godt ende met Gods woordt
souden guyehele n. Marnix , Byencorf, 1645 , bl. 154, vo.

Guighelspel. Uitjouwing, bespotting door gejubel, geschreeuw,

enz.

— — Aenhoor dat guighelspel,
Dat schuifelen , dat spuwen , dat beschimpen.
VONDEI„ door v. L. IV , 502 , vs. 1496.

En hoorde 't guychelspel zijns vyandts.
Ibid. II , 80 vs. 26.

Guichen. Dartelen, spelen. Dr. DE JAGER , Proeve , 1832., bl. 26.
Guychen. Boerten , kortswijlen. ML.
Guichsteken. Achter den rug bespotten of grimassen maken.
-- guichsteken, schimpigh prachen ,
En walgelyck verwyt, vloogh van haer knocker of
Op vrind en vyand.
VON DEL , door v. L , IX , 355.

Guyl. 1) Len cud machteloos paard , een knot. Wdb. op

BREDERO.
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Vroegh henghst , vroegh g h u y 1
DE BRUNE , Spr. W. 1636 , bl. 402.

2) Lafaard. Wdb. op BREDERO.
——

wanueer de bloode guyl

Zijn minder over magh , by acht hem als een uyl.
vp/IDEL , door 'v. L , I , 621.

Guir. Guur. Wdb. op HOOFT.
Guiren. Opknappen, oppronken. Hetzelfde als Geuren en Gueren.
Ibid.
Guirigheit. Guurheit. Ibid.
Ghuize. Uitlaching , bespotting , scherts , spotternij. MEYER en am.
Guyze (De) zetten. remand door gebaarden bespotten, een news
trekken.
Deze magh-xnen wet de guyze zetten.
DE BRUNE , Banck.-Werck. I , 224.

Guyse gaar. Verbastering van gansch en gaar. Wdb. op BREDERO.
Guysel. Nietigheid, nietswaardige zaak , nietswaardig ding. PL.
Guysen. opwaert. Trans. Opwerpen, naar de hoogte gieten. Het
onz. werkw. gutsen is neervloeien.
Dan noch een , die woe de Vloet ,
Guysen op-waert met sijn Hoet,
A. VAN DE VENNES Sinne-Vonck , 1634, bl. 38.

Guiten, guyten. Spottend lachen. Onse Koc begond heel luyd uyt te
guy ten en te lacchen. Comoedia Vetus , 1732 , bl. 4.
Maer soudt ghij met mij spotten en guite n.
Coast der Minn. Zie Weil. Grt. Wdb.

Gul. Kabeljauw. Wdb. op BREDERO.
Gul. 1) Enkel, touter. U. W.
2) Naakt, bloot, dat men niet hoeft bedekt te houden. Wdb. op BREDERO.
3) lets dat votop toegedeeld wordt. Ibid.
4) Welig stroomend.
Een omgewayden eycke-boom
Quam drijven met een snellen stroom ,
Quam drijven in het groene riet ,
Gewassen aen de g u 11 e vliet.
CATS, door Dr . V. VL. I, 573, R.

5) Welig tierend.
Het vleys is te g u 1 , het dient gesnoeid te zijn.
Ibid. I, 924 , b.
Teen spruytjen , jeughdigh bout, ick bidde weest to vreden
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Van desen ouden trouck te worden afgesneden;
Siet bier een groene stam , daer uwe guile jeught
Sal hebben meerder vrucht , en even grooter vreught.
Ibid. I, 89.

Zie nog ibid. I, 199, a. en op meer plaatsen.
6) Dartel, weelderig.
Wanneer vrou Weelde koomt de rijcke lauden streelen ,
Strax wort 'er overdaet verspreyt in alle deelen ;
Men wort terstont gewaer dat haer de gull e pracht ,
Voor eerst ter neder set ontrent de vrouwe-dracht.
Ibid. I , 479 , b.

7) Gulzig.
Keert naer uw Vaderlant , daer suit ge beter wesen ,
Een plaester van gedult die sal u best genesen ;
Doch schouwt , waer datje komt , den gullen overdaet.
Ibid. II, 858, a.
Hebt niet te schralen kost , hebt niet te gullen keel.
Ibid. II , 813, a.

Guide. Glide. Passim. Zie o. a. Belg. Mus. V, 83.
Ghulde. Landgoed. Were oec dat sake, dat aen dien vierdusent ponden yet gebreeke , dat sole wi vervullen aender nester g h u 1 d e mitten
gericht, die bi der g h u 1 d e alrenest geleghen is. NIJH. Ged. I, 301.
Guldeke. Deken van een gild. Belg. Mus. V, 83.
Guldelingen. Soort van appelen.
Prijst Emmer-appels , Queen en Guldelinge n.
ROEMER VISSCHER , Brabb. bl.

Gulden, guldin, guldijn. Gouden, van goud.
Siet Kier tgordel , dat ghi haer brocht ,
Ende taelmoesnier van siden ghewrocht ,
Gulden ghelt dair in ghedaen.
Belg. Mus. III ,

Hi.

Ende verschiep hem vriendelie
Tot enen drake coninclijck ,
Grout ende schoen van elle, ghebair,,
Glymmende off hi gulden wait.
Mloep. B. II , vs. 3123.

Gulden. vlies. Gouden schaap. Wdb. op HOOFT.
Guider. Vergelder.
Waerdi the groot guldere, sonder waen ,
Van dogeden , die u sijn gedaen ,

72.
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Alse coninc te sine sculdech ware.
Lane. 1V , vs. 7193.

Guldieh. Goudgeel.
U blonde hooft en u parruycke guldich.
VONDEL , door v. L. , I , 97 ,

vs. 1476.

Guldin vaer. Goudkleurig.
Tote op die voete hinc hare thaer ,
Pat scone was ende g ul din vae r.
Dr. VERWIJS , Die Rose , vs. 964.

Gulgaauw.

Quid? Vroeg ontwikkeld?
Het geselschap soud' een reisje
De g u l g a n w e Cloris quellen ;
Gost haer jaeren op te tellen ,
En seid' , 't is al tijdigh vlejsje.
HOOFT , door LEENDERTZ

, 197.

Ghuliaze. Gulzigaart, stemper.
Die joncste verdeet met groter scande ,
Met ghuliasen ende met qnaden wiven :
Dus so moesti arm bliven.
Rymb. vs. 24049.

Gulyren. Toetonken.

De menschen laten zich lichtelick bedrieghen

door het g u 1 y r en en toelachen van de fortuyn. DE BRUNE Banck.Werck 1657. bl. 66.
Zou hier aan eene drukfout te denken, en zou het, door letterverplaatsing, gluyren

gluyeren moeten zijn?

Guile. Draaistroom, draaikolk. Km. MEYER.
Gullen. Met gretigheid verslinden, zwelgen.
Gulpen. Zwelgen. Wdb. op BREDERO.
Guls. Gulzig , gretig.
Als voghels guls, die van t' bedrieghlijck aes
Hen voorghestroyt , vast eten sonde? letten
Op 't voghelaers verborghen strick of netten.
VAN MANDER , Olijf-Bergh , 1609 , bl. 101.

— — is wil dat hi
Noch te gals, noch te lecker si.
Heim. der Heim. vs. 1808.
Achime , spreect Aristotiles ,
Dat een zee wonder es ,
Dat gulste dier dat men vint.
Nat. Bl. bl. 433 , vs. 41.

763

GUISC.--GURICH.
Gulscheit. Gulzigheid, vraatzucht.
Ala sy dan hebben corsioen ,
Oft water , oft menisoen ,
Oft menich ander ongheval ,
Dat soe coemt van gulscheden al.

JAN DE WEERT , f0 . 7 , d. Zie HUIDEC. op STOKE II, 547.

Zie nog Nat. Bl. bl. 393, vs. 2966.

Gulsieh. Tierend, welig.
Een ieder (soo ghy weet) doet sijnen wijngaert snoeyen ,
En laet het gulsich hout niet al to weeligh groeyen.
CATS , door Dr . V. VL. I , 283 , a.

Gumme. Verhemelte.
Gumpe. Poel, grondelooze kolk. Ibid.
Gumpen. Dansen, springen. Ibid. en PL.
Gumpich. Geil , dartel. Ibid.
Gunnen. Gen,egen zijn.
Die vrouwe ten laesten wail bekande,
Na dat sy ghemercken conde ,
Dat die jonghe man hair wail gond e.
Mloep. B. II , vs. 1410.

Gunstenaar.. Voorstander, begunstiger. Wdb. op
Gunstlokking. Gunstbejag Ibid.
Gunstveirdig. Voorkomend, vriendelijk. Ibid.
Gunt
Hetgeen.

HOOFT.

Elck eert meest , t'g u n t by meest bezorght dient ende bemiut.
COORNH. Recht Gebr. 1585 , bl. 15.

Gupperen. Naar jets haken , verlangen , watertanden.
Elck guppert na sijn deel , elck soeckt sijn wederga.
STARTER , Friesche Lusthof , 162] , bl. 103.

Gurdel. Gordel. RITUSDR. Tab.
Gurden. Gorden. MEYER.
Gure. Geur.

I, 232, reg. 20.

Die rechterhant genagelt dare
Daer wt vloyt die soete g u r e
Als twater wt Fison doet.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. V , 2d e S t . bl. 53.
Guren. Giurend rondloopen.
Daarom liep ick vast g u r en bier overal.
BIESTRENS , Claes Kloet , 1619 , bl. 9,

Gurieh. Onbehoorlijk , onbetamelijk.

Wdb. op nnEnEno.
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Gusselen. Storten. KIL.
Guts-wolven. Uitroep , zeer waarschijnlijk uit »Gods wonden" verbasterd. Wdb. op BREDERO.
Ghttu.ch (Die) slaen. Uitjouwen , bespotten. Ms hi dit sack sloech
hi hem die g h u u c h. Twijspr. der Creaturen. Dyal. 51.
Ghuul. Onwetend , onbedreven mensch.
Het es ter werelt menich g h u u I.
Belg. Mus. VIII , 101.
Een esel hadde aengetoghen
Eens berth huut , des was hi bout ,
Ende in hem selven soe bedroghen
Hat hi den esel wert onhout.
Hi ghemoetten enen mul ;
Hi sprat : ,Ghi en selt met mi niet gaen ,
Want u vader was een g u u 1.
Vaderl. Mus. I , 69.

Guwen, ghuwen. Gapen, staren. Wdb. op

BREDERO.

d'Een loert versuft op ghouw en zilver schijfkens road
D'aar g h u w t na schaduw-taart en vla met open mond.
SP1EGHEL , Hart-sp. 1614 , bl. 45.

Gweet. Weede. KIL.
Gwerra Oorloy. Zie NIJIL Ged. I , 361 en II, 204.

NALEZING EN VERI3ETER1NGEN.
In bet lste deel bl. 432 , reg. 7 , staat Beu, lees Beide.
drukken , bezwaren , betaden , lees : met
bl. 452 , reg. 12 ,
Ibid.
Islisseu werpen.
Ibid.

hl. 461, reg. 7 v. o. , staat : Boete opleygen , in de boete glean,
lees : Beboet of gestraft worden.

In het 2de deel 131. 396 , onder Gedreech , staat : saden , lees : seaden.
bl. 566 , bij Ghesehal 5) staat Gesnor,
Ibid.
Men vatte dit woord niet op in de beteekenis , die WEILAND en vat,/ m000tt er aan
geven , maar in die van rommelzoo of velerlei voorwerpen bijeen. Zie HUYDEC.
op STOKE , D. II , bl. 144.
In het 2de deel bl. 708 , reg. 13 , staat : Godnother , lees : Godmother.

